
Articulação Ecumênica Latinoamericana da Pastoral Indígena 
(AELAPI)

“SUMAK KAWSAY E 
VIDA PLENA”

Memória

VII ENCoNTRo CoNTINENTAL DE TEoLoGIA INDIA
Diocese de Latacunga, Cantón Pujilí (Terra dos Dançantes), Provincia de Cotopaxi, Ecuador,  

14 al 18 de outubro de 2013.

Como nos disse o Monsenhor Leônidas Proaño, venerável Bispo dos índios no 
Equador, os povos indígenas “começaram a abrir os olhos, começaram a ver, 

começaram a soltar a língua deles, começaram a recuperar a sua palavra, co-
meçaram a dizê-lo com coragem, começaram a pôr de pé, eles começaram a 
caminhar, eles começaram a organizar-se, para realizar ações que podem ser 

transformadas em ações de transcendental importância para eles mesmos, para 
os países da América, para muitos países do mundo” (pensamentos do Arcebispo   Pro-

año compilado pelo Bispo Agustín Bravo, Equador, 1989). 



“Um mesmo sentimento, o mesmo pensamento e um 
mesmo agir em favor da vida”

(Sabedoria do povo Kichwa).

“Todo mundo tinha um coração e uma alma” (4,32 atos)



O Bem viver proposto pelos povos andinos nos une em harmonia com Deus, com a mãe 
terra e com a humanidade, nasce da água e se encaminha para a vida plena. 

Nos Povos indígenas, vemos amanhecer de uma Nova Aurora. Queremos continuar a 
tecer o poncho da vida, aquele que abriga vitalmente toda a humanidade. 

A vida plena, a realização e concretização do Reino, é a proposta de Jesus Cristo para a 
criação, onde estão os bens que possibilitam a vida: água, terra, vento e fogo.

Nos sentimos animados pelo espírito de Deus mãe e pai, como povo a caminho para 
um futuro diferente, respondendo às vozes e gritos dos nossos povos na caminhada de nossas 
igrejas. Fazemos memória da sabedoria dos nossos povos, ao juntar nossa palavra e nosso 
pensamento que nos guiou em reuniões anteriores da teologia Índia. Por este motivo, aqueles 
que integram  a articulação ecumênica latino americano da Pastoral Indígena, convidamos ao 
VII  encontro CONTINENTAL de teologia Índia, com o tema: “SUMAK KAWSAY e VIDA 
PLENA” e o lema harmonia e comunhão de vida para um futuro diferente. 

A reunião será realizada na Diocese de Latacunga, Cantón de Pujilí (Tierra Danzante), 
província de Cotopaxi, Equador, 14 a 18 de outubro de 2013.

Desde as montanhas andinas e o do Colosso de Cotopaxi no Equador, aos doze dias do 
mês de março do ano dois mil treze.

Carinhosamente,

Coordenação geral da AELAPI.
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OBJETIVO DO VII ENCONTRO

Compartilhar e aprofundar, a sabedoria e a prática dos povos indígenas, a partir da prática do 
bem viver, para promover a construção de um futuro diferente.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

1. Os coordenadores regionais da AELAPI, serão os responsáveis em sua área de abrangência, 
por fazer a convocação aos participantes do 7º Encontro, tendo o cuidado que todos que todos 
os participantes, possam ter a disponibilidade de coração, para viver e experimentar o o modo 
de ser dos indígena.

2.  Serão aceitos os indígenas, que assumam algum cargo ou serviço tradicional em suas res-
pectivas comunidades, relacionado com o trabalho teológico de seu povo e que tenha partici-
pado em algum encontro regional ou nacional de teologia índia, antes do encontro Continental.
3.  Serão aceitos os agentes de Pastoral não indígena, que participaram de encontros anteriores 
da teologia Índia ou que estejam realmente comprometidos nos processos locais e nas lutas 
dos povos indígenas. Seu número não será maior do que os indígenas.

4.  Poderão participar mulheres e homens de diferentes igrejas ou denominações religiosas , 
que acompanham processos indígenas.

5.  Os\as  responsáveis pela AELAPI em cada região, farão a inscrição dos nomes dos parti-
cipantes em sua área e enviará ao secretário geral da AELAPI até o dia 31 de agosto de 2013. 
Além disso, cabe ao responsável coordenar com os participantes de sua região, a forma como 
conseguirão o financiamento do transporte para o encontro.

6.  Os anfitriões do VII Encontro serão responsáveis pela logística, materiais, hospedagem e 
alimentação dos participantes.

METODOLOGIA

Antes da reunião, será trabalhado por países ou processos sociais, seguindo a guia de pergun-
tas. Durante o encontro, na parte da manhã, o trabalho será partilhado por regiões. À tarde será 
apresentado em plenária, o resultado dos grupos, bem como, as contribuições dos assessores.

PARTICIPANTES

Conselho Latino Americano de Igrejas (CLAI) 40 participantes.
 
Teólogos  indígenas, 20. 

Comunidade de Educação Teológico  Ecumênica da América Latina e Caribe (CETELA) 15.

Região Andina: 80 Equador; Bolívia 15; Peru 15
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Região Amazônica: Peru 20; Brasil 20.

Cone Sul: Argentina, Chile, sul do Brasil e Paraguai 20.

Região do Caribe: da Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colômbia e Nicarágua 20.

A região: El Salvador 5; 10 Guatemala; 15 México; 5 De Honduras. 

No total de 300 participantes.

MOMENTOS DA REUNIÃO

Primeiro momento: SHUK SHUNKULLA (um mesmo sentir). Ver e compartilhar dados da 
realidade. Com a mãe terra sentir a exploração, a contaminação, as agressões, a deterioração 
que vem passando. Escutar  os sofrimentos e as alegrias dos povos,  suas lutas e esperanças.

Segundo momento: SHUK YUYAYLLA (um mesmo pensar). A partir da sabedoria dos povos 
indígenas, aprofundar o projeto do bem viver, considerando as contribuições e sabedoria conti-
das nos mitos, histórias, memória ancestral e tradições, que propõe a harmonia e comunhão de 
vida com Deus, a mãe terra e a humanidade. Refletir a proposta de Jesus Cristo, da vida plena 
e o Reino de Deus. 

Terceiro momento: SHUK MAKILLA (um mesmo agir). Assumir compromissos para pro-
mover a construção de um futuro diferente.
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P R O G R A M A  G E R A L

Segunda feira, 
14 de outubro

Terça-feira, 15 de 
outubro

Quarta-feira, 16 de 
outubro

Quinta-feira, 17 
de outubro

Sexta-feira, 18 de outubro

C o o r d e n a ç ã o 
Diocese de 
Latacunga e 
AELAPI

C o o r d e n a ç ã o 
região do Cone 
Sul

C o o r d e n a ç ã o 
r e g i ã o 
mesoamericana

C o o r d e n a ç ã o  
CLAI

Coordenação  região amazônica 
e os anfitriões

Manhã
Acolhida e 
Inscrição 

Por regiões 
socializar e 
c o m p a r t i l h a r 
dados da 
realidade. Com a 
mãe terra sentir 
a exploração, a 
co nta m i n a çã o, 
as agressões, a 
deterioração que 
vem passando. 
Escutar os 
sofrimentos e 
as alegrias dos 
povos,  suas lutas 
e esperanças.

A partir da 
sabedoria dos 
povos indígenas, 
aprofundar o 
projeto do bem 
viver, considerando 
as contribuições e 
sabedoria contidas 
nos mitos, histórias, 
memória ancestral 
e tradições, que 
propõe a harmonia 
e comunhão de 
vida com Deus, 
a mãe terra e 
a humanidade. 
Refletir a proposta 
de Jesus Cristo, 
da vida plena e o 
Reino de Deus. 

A s s u m i r 
c o m p r o m i s s o s 
para promover a 
construção de um 
futuro diferente.

Conclusões,
Aprovação do documento final, 
celebração Eucarística.

Encerramento do VII encontró e 
a celebração do Jubileu dos 50 
anos da diocese de Latacunga

TARDE
Abertura
Acolhida das 
diferentes 
delegações 
vindas ao 
encontro 
e algumas 
orientações 
e  questões 
praticas.

Plenaria e 
contribuições dos 
assessoras/es

Plenaria e 
iluminação desde 
a sabedoria 
teologica indígena, 
em relação ao 
bem viver, bem 
como, a partir da 
reflexão teológica 
da revelação cristã, 
em relação a vida 
plena. 

Plenaria, 
iluminação dos 
assessoras/es.

6 VII Encontro Continental de Teologia Índia - SUMAK KAWSAY E VIDA PLENA



PERGUNTAS PARA A REUNIÃO

Primeiro momento:
O que impede ou ameaça o bem viver? Problemas.
O que está favorecendo o bem viver? Lutas para reivindicar direitos.

Segundo momento: 

Compartilhar mitos, histórias ou histórias que expressam a memória e o conteúdo do bem vi-
ver. Explicar como os mitos, histórias, memória histórica ancestral e os textos bíblicos ajudam 
a interpretar a realidade analisada.

Terceiro momento:

O que estamos fazendo para eliminar as ameaças e apoiar o que promove o bem viver? O que 
podemos fazer para contribuir, a partir do bem viver, para construir um futuro diferente, para 
toda a humanidade e toda a criação?

Programação

07:00 Café da manhã

08:30 Início dos trabalhos por região

10:30 pausa para o café
11:00 Reinício 

13:00 Almoço

15:00 Reinício dos trabalhos em plenário

16:30 Pausa para café

17:00 Continuação do trabalho

18:30 Ritual de fechamento

Nota : O lugar da reunião é a 2.900 metros acima do nível do mar, a temperatura é mantida em 
uma média de 15 graus centígrados.

COORDENAÇÃO DE AELAPI POR REGIÕES:

 No Cone Sul: equipe nacional da Pastoral Aborigen, ENDEPA, (Argentina): Ponciano Acosta 
coordinacion@endepa.org.ar;Conselho Indigenista Missionário, (Brasil):  vice-presidencia@
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cimi.org.br;Comissão Nacional para a Pastoral indígena, CONAPI, (Paraguai):  Conapi@epis-
copal.org.py  

No Caribe: coordenador nacional da Pastoral Indígena, CONAPI, (Panamá): José Tomás Gon-
zález: Félix de Lama e jtgm22@gmail.com : felixdelama@hotmail.com

Na Amazônia: Conselho Indigenista Missionário, (Brasil): cimibelem@hotmail.com ,  padre-
nello@gmail.com ; Centro de estudos teológicos na Amazônia, CETA, (Iquitos, Peru): joaq-
garcia@gmail.com 

En Los Andes: agentes de Pastoral Indígena de Equador, Roberto Neppas, APIE robertone-
ppas@hotmail.com ;Vicaria de Pastoral Indígena de Latacunga: Alcides Catota: alcidesc_12@
latinmail.com; Instituto de Missiologia de Cochabamba de Regional da Universidade Católica 
da Bolívia: Roberto Tomichá: rtomicha@gmail.com

Na Mesoamérica: Comissão Nacional para a Pastoral indígena, CONAPI, (Guatemala): Ernes-
tina Lopez Bac: tinaxilot@hotmail.com; Centro Nacional de assistência às missões indígenas: 
Eleazar López: cenamifor@terra.com.mx; Comissão Nacional de indígenas Pastoral de El Sal-
vador: Ovidio Hernández: juan_oha@hotmail.com

Na área evangelica: Conselho Latino-americano de igrejas, CLAI, Nilton Giese: giese1959@
gmail.com ; Comunidade de educação teológica ecumênica da América Latina e Caribe, CE-
TELA, Roberto E. Zwetsch: cetela@est.edu.br

AELAPI COORDENAÇÃO GERAL:
Presidentes: Ernestina Lopez Bac (Guatemala): tinaxilot@hotmail.com Eleazar López Her-
nández (México) cenamifor@terra.com.MX 
Secretário: Mario Pérez Pérez (México) perezome@hotmail.com
Tesoureiro: NelloRuffaldi: padrenello@gmail.com 

“Eu tenho testemunhado por mais de trinta anos a força libertadora do Evangelho... Aqueles 
que eram cegos agora realmente podem ver, quem tinha perdido a palavra, por causa da opres-
são e ficaram em silêncio, agora podem  falar; Quem era espoliado e paralisado, porque tinham 
sido abusados por séculos, agora caminham e se organizam povo”. Monsenhor Leonidas Pro-
año
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Abertura do VII Encontro Continental de Teologia Índia.

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2013.

Abertura:
Desde as primeiras horas do dia começaram a chegar as delegações de diferentes regiões 

do continente americano, ou melhor, desde as quatro direções de Abya Yala. Com o apoio da 
Comissão de logística, que recepcionava os participantes, estavam chegando diferentes dele-
gações para a reunião, reunindo todos na “Casa do Camponês”.
Em meio a abraços, sorrisos e palavras de boas-vindas vai crescendo o número de pessoas que 
vieram participar do VII Encontro Continental de Teologia Índia, em San Buenaventura de 
Pujilí - Equador.

Juntamente com a chegada dos participantes para a reunião, uma chuva chegou nesta 
região, sido interpretado pelos habitantes do lugar como uma bênção de Deus. “Você nos trou-
xeram a bênção da chuva” expressa os habitantes de Pujili e das paróquias vizinhas.

Às treze horas, foi oferecido um almoço, preparado com amor pelos anfitriões do en-
contro.

Após o almoço, as delegações começaram a fazer o credenciamento por região: Cone 
Sul, Amazônia, Caribe, Mesoamérica e Andes. No ato da inscrição foi entregue a cada partici-
pante uma bolsa contendo o programa, uma caneta e um crachá de identificação, com o nome 
e o lugar de procedência dos participantes.

CAMINHADA PELA VIDA
Uma vez feito o credenciamento, às 17 horas, começa a “caminhada pela vida”. O grupo 

se organiza por país e segura uma bandeira identificando o país de origem. 
Com um quê de sopro do Espírito Santo, a forte chuva se converte numa suave brisa, iniciando 
a caminhada pelas ruas de Pujilí, Quevedo, Sucre, Moreno, Rocafuerte e Morales. 
Com cantos de louvor e orações, a “caminhada pela vida” percorre as ruas de Pujilí, motivando 
a população local a sair de suas casas e acolher os participantes do encontro com: flores, lan-
ches, doces e palavras de boas vindas.

Rito de abertura e acolhida.
A “caminhada pela vida” se concentrou no Coliseu Belisario Quevedo, onde participa 

um grande número de habitantes de Pujili e paróquias vizinhas, acolhendo as delegações de: 
El Salvador, Nicarágua, México, Bolívia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Peru, Co-
lômbia, Chile, Paraguai, Guatemala, Argentina, Canadá, Itália e Equador, com fortes aplausos.

Ao som da buzina, instrumento antigo pré-hispânico e a interpretação da canção “panela 
de barro”, abriu-se o sétimo encontro Continental de teologia Índia, em Pujilí, província de 
Cotopaxi, no país multicultural do Equador. 
Mais de 200 teólogos e teólogas indígenas, representantes de trinta e um povos indígenas, 
provenientes de 16 países da América Latina, América do Norte e Europa, se reuniram no Gi-
násio “Belisario Quevedo” e participaram do ritual e da cerimônia de abertura do Encontro de 
teologia India. 

Palavras de boas-vindas, por Pe. Peter, em nome da paróquia de San Nueva Aven-
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tura de Pujilí.
A presença de vocês, irmãos e irmãs no continente americano, é um sinal concreto que 

não estamos sozinhos; os povos indígenas, mesmo com as ameaças de morte, continuam a 
crescer. Temos diferenças, mas estamos unidos na fé em Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre 
presente em nossas culturas. Estamos aqui para compartilhar a experiência de Deus em nossas 
vidas, em nossas famílias, nas nossas aldeias. 

Estaremos estes dias reunidos, não somente para falar de Deus, mas para falar com 
Deus, somos convocados a contemplá-lo e viver uma profunda experiência de Deus. Sejam 
bem vindos à terra da dança, o berço de grandes músicos e artesãos em barro, viveiro de uma 
terra fértil de vocações sacerdotais e religiosas, terreno evoca o surgimento de grandes organi-
zações indígenas e camponesas. 

A cidade de Pujili é caracterizada pela devoção e pela festa do Menino Jesus de Isinche e 
pelo “Corpus Christi”. Recebemos vocês de braços abertos e com um coração grande, ardente 
e solidário. Em seguida, o Vigário geral de Latacunga, P. Guerrero Alonso dá uma saudação 
calorosa às delegações participantes do encontro.

O prefeito de Pujilí, Sr. Gustavo Canal Viteri, entrega as chaves da cidade ao P. Eleazar 
Hernandez e à Sra. Ernestina López Bac, coordenadores da Articulação Ecumênica Latino-
-Americana da Pastoral indígena (AELAPI).

Após as saudações de boas vindas, os dançarinos indígenas das comunidades de São 
Rafael e Jachaguango, iniciam o ritual de abertura evento.

Mensagem de boas-vindas para os povos e as delegações: Pe. Alcides Catota
Após o toque do instrumento tradicional dos povos desta região e a entrada em procis-

são, no recinto sagrado, lugar onde se expressa a sabedoria dos povos indígenas do Equador, 
o P. Alcides Catota, Vigário da pastoral indígena, de forma muito eloquente pronuncia uma 
mensagem de boas vindas:

•	 Pe. Alonso Guerrero, Vigário geral de nossa Diocese;
•	 Sr. prefeito Gustavo Cañar;
•	 Pe. Pedro Casa, Pároco do Cantão de San Buenaventura de Pujili;
•	 Queridos sacerdotes, religiosos, agentes pastorais de nossa Diocese e do país;
•	 Queridos irmãos da coordenação geral de AELAPI;
•	 Amigos e irmãos do Conselho Latino-americano de igrejas, CLAI;
•	 Irmãs e irmãos delegados dos nossos povos e nacionalidades indígenas da nossa Amé-

rica Índia. Bem-vindos a esta terra da dança, patrimônio imaterial da nação. Estou feliz 
com a presença de vocês. Esta presença plural e diversificada diz que a vida plena e 
abundante é possível. O calor de seus corações e a sabedoria que vocês trazem com vo-
cês é um presente de Deus para a diocese e os outros irmãos do Equador.
A Diocese de Latacunga, ao celebrar suas bodas de ouro, é com profunda alegria e 

satisfação que acolhe o serviço que vem realizando a AELAPI (articulação ecumênica latino-
-americano da Pastoral indígena), sendo a sede do VII Encontro Continental Teologia Índia, 
para nós é uma graça de Deus, o compromisso de continuar anunciando o Evangelho de Jesus 
Cristo a todas as Nações Mt. 28, 19-20 e encorajados com as palavras de sua santidade Juan 
Pablo II, em seu encontro com os povos indígenas, no dia 31 de janeiro de 1985, quando ele 
disse: “Que feliz dia! Aquele em que o povo possa ser atendido em suas comunidades, por 
missionários, padres e Bispos de própria região, com seu próprio sangue, então junto com os 
irmãos de outros povos, podem adorar o único e verdadeiro Deus, cada um com suas próprias 
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características, mas Unidos na fé e em um mesmo amor”.1 
Estas palavras motivaram e orientaram a Diocese de Latacunga, para assumir como uma 

opção preferencial, o trabalho pastoral com as comunidades indígenas. Com acompanhamen-
to decidido de Dom José Mario Ruiz, segundo Bispo de nossa Diocese e pioneiro da pastoral 
indígena, os vários agentes de pastoral, os missionários salesianos em Zumbahua, as missio-
nárias Lauritas, as Marianitas, as Irmãs da Paz e incentivado pelo serviço de Pastoral Indígena, 
estamos formando e preparando nossos lideres indígenas, então eles podem ser chamados a 
INCULTURAR o Evangelho e formar uma igreja com rosto, pensamento e identidade própria, 
sendo este o sonho de Dom Leonidas Proaño, Bispo dos índios.

Por este caminho levamos a ação pastoral da diocese, são mais de trezentos lideres indí-
genas, com formação bíblica e teológica.

A Igreja de Latacunga acompanhou o surgimento da organização dos povos indígenas, 
viu nascer o movimento camponês de Cotopaxi (MICC) da filial da Ekuarunari, Conaie; foram 
os protagonistas das grandes revoltas, ocorrida no mês de junho de 1990, que lutava por terra, 
saúde, educação e vida; conhecido não só no nosso país, mas também na América Latina, foi 
a força dos pequenos, luz para o mundo. Este mesmo movimento e organização indígena tem 
sido e permanece pedra nos sapatos dos diferentes governos; procuram por todos os meios 
dividi-los e enfraquecê-los, e mesmo que alguns de nossos líderes indígenas tenham vendido 
sua consciência por um prato de lentilhas, ou algumas migalhas que caem da mesa do poder 
político, esquecendo o legado dos nossos antepassados, ainda assim o movimento indígena 
está conseguindo resistir. 

Confrontado com a realidade que estamos vivendo, neste sétimo encontro continental de 
teologia Índia, o SUMAK KAWSAY – Bem Viver, quer apresentar a sua voz, suas propostas; 
viver e celebrar os compromissos assumidos em todos os lugares com o cuidado e a proteção 
da mãe terra, o sumak kawsay, não aceita um estilo individualista de vida melhor; Mas viver 
bem e em harmonia com Deus, com o homem e a mãe natureza, valorizando o ser humano, 
como família- comunidade, povos- nacionalidades, com seus processos de lutas e esperanças.

Segundo as diversas informações de quem conhece esta realidade, querem destruir o 
lugar de maior biodiversidade do planeta, o Parque Nacional YASUNÍ. Todos nós sabemos: 
a mineração e a exploração petrolífera e outros projetos econômicos, estão destruindo as flo-
restas e os mananciais, poluem a água, considerado pelos povos indígenas, o sangue da mãe 
terra. Os equatorianos e acima de tudo os indígenas estão profundamente preocupados, com os 
povos que estão em situação de isolamento e risco de extinção, ou povos isolados, como é o 
caso dos tagaeris e taromenanis, que vivem no Parque Yasuni, que estão sendo ameaçados de 
desaparecer para sempre. Os povos indígenas e outros atores sociais e da Igreja, estão fazendo 
ouvir sua voz em forma de protesto, estão exigindo que se faça um estudo sobre a exploração 
da ITT.

Não podemos negar que existem alternativas para resolver o problema da pobreza, po-
rém o poder político não o fará. Não haverá outros interesses? Por outro lado, estes outros 
interesses desqualificam as lutas e as propostas daqueles que não comungam com eles. Muitos 
de nossos líderes sociais e lideranças indígenas estão sendo perseguidos, presos e acusados de 
terrorismo, mas tudo isso não os faz ter medo, somos pessoas de esperança, somos animados 
e abençoados por Deus pai - mãe, que não nos abandona nunca, nós somos os favoritos de 
Deus, disse Jesus, o Galileu de Nazaré: felizes os que são perseguidos por causa da boa nova, 
1  Mensagem de João Paulo II a CSP Equador Ed. p. 94
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porque deles é o Reino do céu. Mt 5.10. Nossos pais e mães, advertiram, as pessoas parecem 
anestesiadas, este gigante que hoje está dormindo, devemos ajudá-lo a acordar, para evitar seus 
efeitos nocivos; Estamos confiantes de que em breve levantará. 

Finalmente, quero agradecer em nome da Vicaria de Pastoral Indígena, aos irmãos sa-
cerdotes, religiosos e servidores, a todos os fieis de Toacaso, Pujilí, San Felipe, El Salto, a 
Catedral, la Laguna, Saquisili, Mulaló, Alaquez, Poalo e Vitória; por ter aberto as portas de 
seus corações e de suas casas, para acolher e hospedar as diferentes delegações da América 
Latina, a todos aqueles que tornaram possível que hoje se inicie este grande encontro de povos 
irmãos de diferente nações da nossa America Índia. Neste caminho e processo de reflexão te-
ológica e diálogo inter-religioso, juntos construiremos o SUMAK KAWSAY, que é conviver 
em comunidade, especialmente em complementaridade, onde não existe nem explorados, nem 
exploradores, nem excluídos e sim pessoas que juntos constroem um mundo mais humano, 
mais livre e mais fraterno. 

Tukui shunkuhuan, carumarkamanta shamushcakunata ninchikmi, kankunaka 
huiñai huiñaipak ñukanchik shunku ukupi saquinquichik, mana kunkarinchikchu.

Irmãs e irmãos, obrigado.

Imediatamente são oferecidos de dentro da panela de barro, os símbolos da sabedoria 
dos povos indígenas às delegações participantes do encontro e a coordenação da AELAPI, 
enquanto se entoa a canção “Panela de barro”.

Palavras de abertura do padre Elezar Hernández e Ir. Ernestina Lopez Bac, du-
rante o VII Encontro Continental de Teologia India.

O Pe. Eleazar Hernadez e a Ir. Ernestina López Bac, iniciaram o 7º Encontro Continental 
de teologia Índia, com um discurso eloqüente:

Muitas pessoas pensam que os povos indígenas dessas terras nada têm para oferecer 
a população não-indígena do continente ou do mundo. Porque, segundo eles, esses povos 
vão em direção oposta da dinâmica da história e da sociedade, que busca mais ciência, mais 
progresso, mais desenvolvimento, mais prazer, lidando com problemas complexos de novas 
tecnologias de modernidade e pós-modernidade. Os povos indígenas, para esta sociedade pós 
moderna, são marcados com uma mentalidade arcaica cheia de mitos e superstições sobre o 
mundo, o homem e Deus. Mitos e superstições que a sociedade moderna não acredita, porque 
acreditam somente em suas mentes eruditas e secularizadas. É aquilo que alguns dos discípu-
los incrédulos pediram a Jesus: de Nazaré pode vir algo bom?(Lucas 1.46).

Assim, colocadas as coisas, não se pode esperar nada dos povos indígenas deste con-
tinente e do mundo; o melhor seria removê-los do caminho para avançar mais rapidamente 
para níveis mais elevados de desenvolvimento e progresso. Infelizmente desta forma pensam 
e agem importantes setores da sociedade globalizada e setores das igrejas cristãs, esquecendo 
que as populações indígenas são o que resta da humanidade mais antiga e, conseqüentemente, 
os que durante séculos e milênios foram acumulando sabedoria no decorrer da historia e da 
experiência humana. Por esse motivo podem apresentar para o mundo e para a humanidade 
a chave de solução para os problemas que atualmente afligem a humanidade, levando-a aos 
caminhos da desumanização e destruição da vida no planeta. 

Aqueles que dirigem a sociedade moderna fundamentam-se na superioridade do homem 
sobre a natureza, sobre a vida e também sobre Deus. E o mais terrível desse pensamento é a 
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globalização ou mundialização do mercado neoliberal que não só não resolve os problemas 
humanos e nem do planeta, levando-os a crises quase insolúveis que agora nos faz sofrer a 
todos. Este modelo de mercado e sociedade, em última análise, não nasce da busca de valores 
humanos e religiosos, mas apenas o desejo de ter poder e o dinheiro. Portanto, no momento 
em que Deus, a ética dos valores humanos e vida não são mais que necessários, ou atrapalham 
a este modelo, a globalização neoliberal simplesmente dispensa-os ou age como se não exis-
tissem. A resposta dada pelo modelo globalizador, aos que se opõem a este modelo, é o uso da 
violência e da guerra; esse é o sinal de sua ineficiência e ineficácia para construir a humanida-
de.
Por outro lado, os povos indígenas dos Andes, Mesoamérica, Caribe, Amazônia e do Cone 
Sul deste continente, certamente vão na direção oposta dessa lógica neoliberal que, em última 
análise, não é a lógica da vida, mas da morte. Os descendentes dos primeiros habitantes da 
América, Abyayala, Tahuantinsuyo ou Anahuac, amamos a vida, unimo-nos e nos comprome-
temos com Deus para defender a vida, a humanidade e o universo inteiro.

É o que agora vamos testemunhar neste sétimo encontro Continental de teologia Índia, 
somos filhas e filhos desta terra sagrada, que há milênios tem nos mostrado o rosto maternal de 
Deus, que nos gera, acalenta em seu seio materno, e, nos convida a lutar para sempre, pela vida 
das nossas plantas, animais, rios, colinas, o planeta inteiro e universo. Ele é o Deus de nossos 
antepassados, o Deus de todos os povos, o Deus de Jesus de Nazaré, do qual somos discípulos 
evangelizadores do Reino para os tempos atuais.

Sem cair em idealizações infundadas, podemos dizer que macehuales, maias, zapotecas 
e ñatós; os lenkas, misquitos, gnobes e kunas; as filhas e filhos da cobra grande da Amazônia; 
os eperas, aimaras, quechuas e guaranis; os nivaclés, os coyas, mapuches e outros povos do 
continente, caminharam e continuam caminhando, mesmo com contradições, nos passos dos 
ideais de convivência humana, que tem como critério fundamental de comportamento e res-
peito, de colaboração e harmonia de vida com a mãe terra, a família humana, cósmica e com 
Deus. É o que as irmãs e irmãos da Cordilheira dos Andes, formularam como Sumak Kawsay 
ou expressão do bem viver, outros povos sintetizaram de outra forma, coincidindo nos mesmos 
eixos fundamentais do povo Andino. 

Esta visão de mundo, de humanidade e de Deus, que os nossos antepassados tinham, 
unidas aos valores morais e padrões de comportamento que nos guiaram, pode ser hoje nova-
mente oferecida aos outros como as flores que o índio Juan Diego apresentou ao bispo Zumár-
raga para que ele soubesse a verdade sobre Deus, manifestada ao índio, e, a verdade dos nossos 
povos, a fim de ser acrescentado a construção de um novo estilo vida onde se acabe todos os 
gritos, as misérias, penalidades e dores das pessoas, e, recebam por isto todo o amor, compai-
xão, ajuda e defesa (Nican Mopohua) que merecem, não segundo os desígnios do mercado 
neoliberal, mas de acordo com o plano salvífico de Deus.

Este encontro teológico, que iniciamos agora, pretende mostrar que não há nenhuma 
contradição entre a busca milenar dos nossos povos pelo bem viver e a proposta de Jesus: “Eu 
vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Por isso, que estamos aqui, 
irmãs e irmãos de várias igrejas e denominações cristãs e nós podemos dialogar não somente 
entre nós, mas também com nossos parentes que não são explicitamente parte de nosso rebanho 
eclesiástico, mas com aqueles que compartilham o mesmo projeto de vida e o mesmo compro-
misso de cuidar e preservar a vida, não somente por nossa causa, mas por toda a humanidade.

Encontramo-nos na igreja particular de Latacunga, que neste ano celebra o seu 50º ani-
versário como uma diocese, precisamente aqui o Papa João Paulo II, em 1985, diante de repre-
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sentantes dos povos andinos, expressou seu desejo e compromisso de que em breve chegará 
o dia em que os povos indígenas ocupemos na Igreja de Cristo, o lugar que nos corresponde, 
onde possam ser plenamente reconhecidos como cristãos, sem abrir mão de nossa identidade 
indígena. 

Isso foi o que inspirou, desde então, nossa caminhada de igreja, embora às vezes o 
caminho feito tenha sido difícil e tenhamos remado contra a corrente, os frutos maduros da 
inculturação da igreja, ainda estejam por acontecer, mesmo assim vamos continuar a cuidar 
e cultivar a planta, para que possa produzir. Então com muita fé e esperança aqui vieram das 
quatro direções de Abyayala em busca da fonte Andina que está escondido em Pujili, para be-
ber da sabedoria dos nossos antepassados e a dançar a dança da vida juntos e pela a vida.

Que o Deus de nossos pais, o Deus de todos os povos, que é o mesmo Deus de nosso Se-
nhor Jesus Cristo, nos abençoe e faça frutificar, o que agora começamos em seu nome! Jallaya!

Para concluir o evento, um grupo de dança da Universidade Técnica de Cotopaxi, apre-
senta varias dança do folclore equatoriano, enquanto é oferecido chicha e canela. E para des-
pedir a multidão, foi apresentado um espetáculo com fogos de artifício, em frente ao Ginásio. 
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Primeiro momento: SHUK SHUNKULLA (Um mesmo sentir)

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2013

Coordenação - Região do Cone Sul. 

ORAÇÃO

Motivação: Para que todos juntos possamos encontrar a sua vontade, seu projeto de vida para 
todos os povos da América. Pedimos permissão e ajuda dos antepassados. Que ele coloce sua 
sabedoria em nossos corações. 

Rito de purificação Guarani. 

Oração em nossas próprias línguas

Vocês nos criaram, voces nos deixaram na terra, nos dão a vida, olhe para nós, abaixe seu olhar 
em nossa direção. Hoje se reuniu os teus filhos, eles estão rezando, eles estão implorando, para 
que tudo saia bem, nesta terra, então nos dê sempre todos os tipos de colheitas, de animais e 
todos tipos de coisas boas, que nos sintamos bem. 

Sons de chocalhos.

Todas as culturas têm se perguntado de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Essa 
mesma pergunta se fez o povo de Israel, que é a busca de identidade cultural. É necessário co-
nhecer e entrar em nossas raízes e descobrir seu mistério e sua força. Espiritualidade é a vida. 
Nós temos chamado a terra com o nome de mãe terra, porque nos  parece como uma mãe. Hoje 
nos reunimos como seus filhos. 

Senhor, eu venho do norte da Argentina e represento a  muitos povos. Antes de dizer obriga-
do, quero pedir perdão, estas vasilhas de barro são frageis para os nossos povos, mas contem 
vida. O artesão modela até alcançar seu objetivo. Nós os povos somos esta vasilha de barro. 
sofremos muitos abusos, abandono e maltrato. A natureza não é respeitada. Querem impor 
uma economia pela morte para o nosso povo. Perdoe-nos tanta poluição. Livra-nos  de todos 
os tipos de egoísmo. Dá-nos harmonia de coração. Que possamos enfrentar a nós mesmos, 
para chegarmos ao irmão, não haja limites de raça e credo. Obrigado Senhor por este dia que 
nos deste. 

Existe um mito, que nos fala do bem viver, que vamos compartilhar, fala das coisas sagradas 
da nossa cultura. O mito nos diz que um ancião acendeu o fogo na árvore que deu a vida, fa-
zendo partilhar tudo. Este mito nos conta a história que vimos buscar aqui. Vida plena que é a 
harmonia. Harmonia que existia. Harmonia onde existe a distribuição de bens. Essa harmonia 
está quebrada. Vamos compartilhar a harmonia dos povos originarios, viemos para aprofundá-
-la. Queremos fazê-lo com Deus. Queremos invocá-lo. Que Deus nos dê a vida plena. Cada um 
pode repetir em sua própria língua: “Deus nos dá a vida”. 

DECLARAÇÃO

Estavam presentes no encontro uma delegação de homens e mulheres de Yasunil. 

Bom dia. Estamos na Amazônia Equatoriana. Estamos fazendo a marcha das mulheres. Os 
governantes começaram a fazer negócios. Para que  tenhamos vida. A Mãe Terra nos alimen-
ta. As mulheres são como terra. Temos que estar sempre com a mãe terra, com ela semeamos 
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e fazemos varios trabalhos, que são para a vida, para a harmonia. Estão explorando a terra. 
Nossa terra está ficando sem alimento. Não podemos permitir esse dano. Estamos aqui para 
saudá-los. Dê-nos a voz. Estamos sempre salvando a terra. É a nossa vida. Peço a voces que as 
orações sejam relacionadas com o que estamos fazendo, pela mãe terra. Que estamos juntos de 
varias nações. Servpessoas que fazem o bem para a Comunidade. Deus lhes pague nos permitir 
falar estas palavras. 

É solicitado a imprensa Comissão do encontro que faça um pronunciamento nos espaços onde 
está acontecendo o encontro.

VISÃO HISTÓRICA DOS ENCONTROS. Pe. Alcides Catota. 

Bom dia, partilharei brevemente os encontros de teologia Índia que ocorreram anteriormente. 
É uma breve descrição de cada encontro e sua contribuição na elaboração da teologia.

A primeira foi realizada no México em 1990, a segunda no Panamá em 1993 o terceiro na Bo-
lívia em 1997, a quarta no Paraguai em 2002 e o quinto no Brasil em 2006.

1990 – México. Onde começa o surgimento da organização dos povos indígenas. Tendo como 
referência o movimento indígena no Equador. Tema central: a metodologia da teologia Índia. 
Objetivo. Buscar instrumentais e os métodos mais adequados para desenvolver e sistematizar 
a teologia indígena.Todos os povos indígenas tem a sua teologia e espiritualidade. Buscar 
instancias e organização de articulação de comunidade cristãs indígena, paróquias, dioceses, 
países, nações indígenas, regiões culturais e em nivel América Latina e colocar a teologia in-
digena, nas mesas de reflexões da Igreja na América Latina. 

Panamá – 1993.Tema: A experência de Deus no projeto de vida de nossos povos. Este ano foi 
declarado o ano internacional dos povos indígenas.Depois do prêmio nobel, recebido por Ri-
goberta Menchú, os indigenas se tornam foco da atenção dos líderes da sociedade e da igreja. 
Objetivo: Recuperar a esperança dos povos, como uma fonte espiritual de vida, recolhida e  
desenvolvida durante os séculos pela teologia indigena,  trazer essa sabedoria para tecer uma 
nova história.

“A teologia Índia hoje está na moda. Vários organismos eclesiais e eclesiásticos estão em 
busca de elementos que os ajude a conhecer e aplicar os conteúdos e a metodologia da teolo-
gia Índia”. (P. Eleazar López)

1997 – Bolívia. Tema: Sabedoria indígena, fonte de esperança. É oferecido para o mundo e 
para as igrejas como frutos de solidariedade a sabedoria, a vida e a fé que os povos indígenas  
o encontro é uma ocasião para olhar para as experiências de vida e sabedoria dos nossos povos 
e nações, enfrentar os desafios atuais e construir um futuro diferente, com os irmãos e irmãs 
de boa vontade. 

“Estamos convencidos de que a nova presença indígena nas sociedades e nas igrejas da Amé-
rica Latina é como um oásis da fé e da espiritualidade que pode dar umidade ao mundo, que 
vive numa seca estruturais”.  (P. Domingo Llanque)

2002 – Paraguai.Tema: Em busca da terra sem males. Partilhamos os mitos de origem e as 
utopias de futuro, como lugares teológicos. “Mitos, ritos e símbolos indígenas nos deram tudo 
o que de melhor expressar o mistério de nossa interioridade humana. Os mitos, ritos e símbo-
los indígenas nos deram tudo o que de melhor pode expressar, o mistério de nossa interioridade 
humana. “Os mitos, ritos e símbolos indígenas nos deram tudo para expressar mais adequa-
damente o mistério da nossa interioridade humana”. Nossos povos indígenas usam os ritos e 
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mitos para aproxima-se de Deus.

2006 – Manaus, Brasil.Tema: A força dos pequenos, força o mundo. Passos: 1. Apresentação 
global da realidade indígena do continente. Identidade cultural. 2. A palavra de Deus na pala-
vra indígena. Mitos, ritos e história. 3. As expressões religiosos são culturais. Ritos, simbolos, 
liturgias, narrativas. Mensagem final. “Os mitos, ritos e experiências históricas, nos reafirmam 
que são os lugares mais sagrados dos povos indígenas”.

Berlim – 2009, El Salvador. Tema: “mobilidade humana, desafios e esperanças para nossos 
povos indígenas”. O diálogo indigena-cristiano está cheio de possibilidades para elaboração 
indígenas e fazem parte do acervo das teologias cristãs para o mundo. A teologia india nasce 
e se desenvolve numa atmosfera ecumênica, onde as diferentes igrejas cristãs são  capazes de 
refletir e caminhar juntos, Unidos pela fé em Jesus Cristo e pela identidade cultural. 

As memórias dos encontros latino-americanos não são tratados de teologia indígena, mas ofe-
recem teológicas vozes dos povos indígenas se. Isto diz que a produção da teologia indígena é 
coletiva, não pertence a um ou outro teólogo. Além do mais, inspire seminários locais, nacio-
nais e regionais. Podemos dizer que a Teologia Latino Americana Indígena nasce e se desen-
volve em uma atmosfera ecumênica, onde as diferentes igrejas cristãs foram capazes de refletir 
e caminhar juntos, Unidos pela fé em Jesus Cristo e pela identidade cultural. 
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APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Como estamos aqui representantes de diversos paises, queremos mostrar a diversidade de 
flores e ramos que somos nós. Vamos fazer uma apresentação gerall das delegações dos parti-
cipantes 7º Encontro Continental de teologia Índia. 

Por regiões. 

236 TOTAL 126 110

Homens Mulheres
37 Região mesoamericana

El Salvador 6 5
México 12 10
Guatemala 1 3

19 18

29 Região do cone sul
Argentina 5 0
Paraguai 3 3
Chile 2 1
Brasil 10 5

20 9

112 Região Andina
Equador 49 55
Peru 4 2
Bolívia 1
Venezuela 1

55 57

24 Região do Caribe
Panamá 6 2
Costa Rica 1 2
Colômbia 6 7

13 11

34 Conselho Latino-americano de igrejas 19 15
 

Por povos indígenas:  Maya Tseltal, Maya Yucateco, Maya Kiché, Poqoman, Kaqchikel, 
Náhuatl, Totonaca, Zapotecos, Mazahua, Purepecha, Nagbe, Bari, Wayuu, Guna, Embera, 
Chocó, Aymara, Guaraní, Mbya, Mapuche, Toba, Avá Guaraní, Kichwa, Arapaso, Meben-
gokre, Huitoto, Achuar, Galibi, Tariana, Baré, Karipuna.

Apresentação da Coordenação

Foi apresentado a coordenação deste encontro, que é a mesma que coordena a articulação ecu-
mênica latino-americana de Pastoral Indígena (AELAPI). 
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É uma realidade em que estamos presentes em diversas igrejas. Temos que nos dar o lugar 
que merecemos. Viemos aqui para falar sobre o que nos une. Nós somos uma diversidade de 
igrejas. Estamos aqui com 50 idiomas diferentes. Falamos em nossas próprias línguas, haverá 
alguem para traduzir. Nós somos esta diversidade que Deus criou. Falamos espanhol e Portu-
guês. 

Temos também a presença de um irmão do Canadá e da Itália. Também nos inscreveram da 
Alemanha. Estão abrindo espaços para que nossa voz e palavra seja ouvida. Estamos no con-
texto de um papa latino-americano. Há uma profunda esperança na nossa igreja. 

APRESENTAÇÃO DOS MOMENTOS DA REUNIÃO:

Primeiro momento: SHUK SHUNKULLA (um mesmo sentir). Ver e compartilhar dados da 
realidade. Com a mãe terra sentir a exploração, a contaminação, as agressões, a deterioração 
que vem passando. Escutar  os sofrimentos e as alegrias dos povos,  suas lutas e esperanças.

Segundo momento: SHUK YUYAYLLA (um mesmo pensar). A partir da sabedoria dos povos 
indígenas, aprofundar o projeto do bem viver, considerando as contribuições e sabedoria conti-
das nos mitos, histórias, memória ancestral e tradições, que propõe a harmonia e comunhão de 
vida com Deus, a mãe terra e a humanidade. Refletir a proposta de Jesus Cristo, da vida plena 
e o Reino de Deus. 

Terceiro momento: SHUK MAKILLA (um mesmo agir). O que estamos fazendo para tornar 
realidade, os ideais dos nossos povos. Assumir compromissos para promover a construção de 
um futuro diferente.

Quarto momento: recolher os resultados. Com uma mensagem, uma palavra que expresse que 
estamos vivos e podemos caminhar. 

Explicação do SUMAK KAWSAY. Plenitude de vida.
Pbro. Roberto Neppas

Estou feliz  com o caminho que estamos fazendo e recorrendo. Gostaria de pedir ao Deus da 
vida, você toque nossos corações, para fortalecer nossos compromissos, para que juntos pode-
mos assumir a vida que Ele nos presenteou e colocou em nossas mãos. Deixe-me compartilhar 
mais uma palavra, grande, para marcar este encontro. Um encontro que é cheia de esperança, 
projeção. Há algo que está emergindo, existe um vaso que está pronto para ser dada, aberto a 
todos, com generosidade. Que estamos dispostos a beber dessa sabedoria. 

Sumak Kawsay, uma aposta por vida digna.

É necessário esclarecer e defender o que realmente significa para os povos pobres e indígenas 
neste caso Sumak kawsay1. Os povos indígenas, a assumimos como uma palavra vital; não 

1 Saber que não é uma proposta local, mas âmbito global. O sentido do bem viver, constitucionalmente referido 
no Equador e Bolívia, fez com que os povos indigenas se questionassem sobre o sentido que procura transmitir. Sumak 
Kawsay,  Suma Qamana, Vimarey (terra sem males), Ñandereko (vida harmoniosa), Teko kavi (vida boa).  No mesmo 
sentido e na mesma direção vai expandindo o horizonte e podemos citar novas vozes, quue vem de diferentes povos: 
Iroo k’acharik, Imb’utz’ bixirar, Yakera Jakitane, Ura’ Chunu, Lec oayucotic, Lequil cuxlejal, Teko Katu, Mba’e porảra, Biia 
bai, Imáaloob Kuxtal, Da Nca’alaxa ‘Enauac, Inh Fẽ Tupẽ, Xochitlalpan, Endanazaaca, Kme llaguaymi, Guendanabani 
Sicarú, Ndaaya Mísá, Tlan latamat, Cuale Nemilis, Ju kri ko koinbiti, N’Diose sua’a ya’a in, Teko katu, Ch’ab’il wank,(ver 
memória do Vi Encontro de Teologia Índia Berlin. 2009).
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existe só quando nós a verbalizamos Está contida na profundidade da vida de todos os seres; 
no nosso caso, como homens e mulheres podem senti-lo, desejá-lo, prová-la ou sonhá-la. Da 
mesma forma, desde a sabedoria indígena afirmamos que tudo tem vida e é parte de uma 
vida mais longa, e cada uma das diferentes formas de existência tem sua maneira de “falar”; , 
portanto, o bem viver, é comunicado através da música, dança, comida, tecidos, chuva, a da 
própria vida.

A esta maneira de viver em harmonia, interligado, inter-relacionado e interdependente com os 
ciclos da vida de toda a Comunidade: humano, cósmico e divino, alguns preferem chamar de 
“conviver bem” ou simplesmente “bem viver”.

Como povos indígenas, apresentamos o sumak kawsay como uma crítica ao modelo predo-
minante “desenvolvimentista”, estratégias, seus principios e finalidades. Denunciamos este 
modelo de desenvolvimento, que desde a perspectiva do   consumo e da acumulação,  reduz 
a terra, a agua e até mesmo as pessoas com sua sabedoria e culturas, a  simples recursos, que 
deve estar disponível para os interesses daqueles que detêm e ostentam  o poder e submetem 
a seus prazeres.

Asseguramos este é um sistema de escalada unilinear, desencarnada, que aplica suas estraté-
gias, causando a maldade, a destruição e a morte. Foi constituido uma perspectiva material 
como norma que garante a felicidade, que deve produzir num futuro próximo, manipular ge-
neticamente as coisas existentes, explorar ao maximo e se apropriar da sabedoria local,  para 
depois patenteae em funções de interesses privados. Supostamente os recursos seriam infinitos 
e que podemos crescer ilimitadamente na direção do futuro; a principal preocupação é como 
ganhar mais?”E em razão disso foi criado um arquipélago de riqueza rodeado por um mar de 
miséria” (L. Boff. A ilusão do espírito científico).

A partir desta perspectiva, a religião, a Bíblia e textos sagrados, são usados para reforçar o po-
der. Por um lado, as religiões e igrejas são apresentadas dependendo da prosperidade material; 
e, por outro lado, funciona para entorpecer as consciências através de milagres, curas e expul-
são de demônios. Tem endeusado os ídolos do mercado, maximizando suas catedrais (centro 
comercial), os mais diversos representantes da “religião”, do sistema buscam paliativos para 
aliviar todos os tipos de necessidades de consumo e asssim alcançar a felicidade, ter mais. Os 
Ministros de Deus da vida, cedem mais e mais espaço para produzir, estas novas propostas e 
em alguns casos se acomodam diante de suas maquinações.

Finalmente, a nível interno dos povos indígenas nos corresponde estarmos alertos para  a 
presença e a persistencia do “paradoxo indígena”,  no sentido da solidariedade e da vida em 
Comunidade e, por outro lado um crescente indvidualismo que ameaça estes laços de solida-
riedade.

Manifestando uma palavra vital

O Sumak kawsay, traduzido de forma neutra como bem viver ou viver bem, parece não esta-
belecer qualquer diferença nos discursos atuais, entre viver melhor. A partir desta perspectiva 
está se tornando um imperativo que motiva a continuar com o mesmo sistema, com suas es-
trategias e modelo de desenvolvimento; Então, dá igual a justificar a mineração a céu aberto e 
em grande escala; explorar como necessidade nacional o pouco petroleo que nos resta, a fim 
de alcançar o bem viver ou viver melhor, nas cidades do milênio, ser educados em instituições 
do novo milênio, todos sob a mesma lógica, ser melhor, com novos sistemas de produção, para 
deixar de ser pobre. Ser ricos ou pobres para quê? Podemos sair da pobreza matando a vida? 
Com a terra morta, se acaba o dinheiro!
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Quem quizer beber da nossa fonte, deve entender que sumak kawsay é um projeto de vida; 
podemos afirmar que é viver como Deus quer; em família, com tudo e todos. O próprio Deus 
é a vida que se manifesta em toda a criação; Ele é encarnado em Jesus, seu filho e se manifes-
ta em cada filho, nos diferentes povos e projetos de vida. Assumimos a responsabilidade que 
toda vida é um dom do Deus da Vida; o que existe atualmente e que muitos consideram como 
recursos; nós reconhecemos como bondade que Deus coloca na terra por causa de seus filhos, 
como muito bem nos indicou Monsenhor Leonidas Proaño, e que desde o seu coração nos 
compartilhou nossa irmã Francisca.2 

Deus quer que vivamos felizes, por isso, apostamos numa kawsana de kushikuy, que vivemos 
docemente, confessando a bondade da criação e a diversidade, como projetos de Deus, que 
sintamos a necessidade dos outros, sejamos responsáveis e solidarios com eles, como uma 
causa comum de todos os povos. Sumak kushikuy kawsana, que vivamos em paz, vivamos 
muito, sem tumultos ou confrontos, buscando um equilíbrio e a harmonia pessoal, Comunitá-
ria, em complementaridade e reciprocidade entre todos. 

Wiñak kausana, nos renovamos permanentemente, procuramos caminhos novos, recriamos e 
renovamos a nossa identidade cultural, acreditamos e damos valor a nossos processos históri-
cos e organizativos, levamos as nossas propostas e perseguimos as utopias de nossos ponchos. 
Pakta kausana, assegurar o equilíbrio individual, familiar e coletivo. Nada podemos e não 
devemos fazer nada sozinhos, somos como fio do poncho, um fio sozinho facilmente se rompe, 
juntos aguentaremos o tecido. Mushuk kawsana, más que pessoas individuais ou colectivas, 
nós somos, somos o ayllu, a família e a Comunidade. Não somos apenas runas, nós somos 
povos (puruhaes, kayambi, Salasaca, tsachilas, eperas...) somos nações. Nós temos anos de 
caminhada, historia construida e direito de decidir o nosso futuro.

Sumak Kawsay e suas dimensões: viver  é conviver

No horizonte deste encontro, para pesquisar a vida plena de todos os seres humanos e todas 
as outras formas de vida, nos corresponde assumirmos todas as dimensões do ser da pessoa, 
como um indivíduo, com seus sentimentos, sua capacidade de pensar com o coração, suas 
ações, seus pontos fortes, suas possibilidades e limitações; e como um ser social com sua vida, 
lutas, reivindicações, protestos e propostas de processos. Por outra parte, assumir a vida de 
todos os seres, seus ciclos de sua vida, em correlacionalidade e em  dependência mútua.

Diante dos questionamentos com os quais nos defrontamos em relação a nossa presença e 
identidade; generosamente, afirmamos que somos nós. Somos Comunidade: humana, cósmi-
co e divino em intima relação e  correspondência. Na comunidade humana somos povos e 
nacões, vivemos com identidade, a partir de nossas cosmovisões, em corresponsabilidade com 
os processos históricos, é  nosso kawsay Runakuna.

Nós somos ayllu, somos associados à vida em comunidade. Viver é conviver, por isso não 
é possível conceber o individuo, como um ser solitário, para ser pessoa é necessario ser um 
com os outros, ser familia e comunidade mais ampla. Para a sabedoria indígena, o mesmo 
conceito de pessoa inclui relação e a Comunidade. Este conceito segue a ética e a economia 
de solidariedade, onde não é compreendido acumular, armazenar, manter para si mesmo, nem 
é admissível faltar. É uma economia-ética da reciprocidade e equilíbrio onde os bens são 

2  Povos indígenas pensam com o coração que a terra é sua mãe. É seu pensamento fundamental, daí nasce o 
conceito de fraternidade extensa, família alargada, igualdade entre todos. “Se a terra é a mãe dos homens, os homens 
são seus filhos e os outros, são chamados de irmãos para construir uma grande família. Bem como uma boa mãe não 
estabelece diferenças entre seus filhos, a terra é para todos e todos têm direitos iguais”.Monsenhor Leonidas Proaño. 
As palavras da irmã francisca estão citadas primeiramente.
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compartilhados generosamente e ao mesmo tempo de forma austera.

Para ir construindo esse nós como ayllu, cada familia nuclear, comunitaria ou povo, vai dando 
a possibilidade de protagonismo de seus membros, a partir da integralidade das dimensões 
humana da pessoa:   

	Allí munaywan, a capacidade de pensar com o coração, não é suficiente razão domi-
nante que é funcional e instrumental; precisamos enriquecê-la com a razão sensível, 
emocional e amigável, olhando com os olhos do coração e nas profundezas do coração 
é o próprio Deus que fala, nós acreditamos que com o coração, partilhamos o que temos.

	Allí munaywan, um pensamento equilibrado, de reflexões e experiências a favor da 
vida, ou seja, uma sabedoria de saber discernir os acontecimentos que garantam  sempre 
vida.

	Allí ruraywan, a vida se aprender fazendo; é a experiência que nasce do partilhar e 
executar os projetos de vida, plantio, colheita, sofrimentos e alegrias; somos energía que 
flui para a construção da vida.

	Allí ushaywan, a força transformadora, o poder, a autoridade deve está a favor do kaw-
say, como serviço, doação e entrega.

Na comunidade cósmica, estamos em estreita relação com a natureza; ela não é concebi-
da como um recipiente  cheio de recursos inesgotáveis, nem tampouco como uma natureza 
selvagem que deve ser dominada; Mas, como Pachamama, mãe terra, com o qual estamos a 
relação indissolúvel. Lá floresce a vida com a beleza e a bondade, cresce os frutos e dons que 
nos alimentam, nos curam, que permite viver nossa espiritualidade. Portanto, a partir de nossa 
relação de filhos, devemos retribuir com o cuidado, o respeito, a atenção, o trabalho coletivo, 
e “minga”. Vivemos com o cultivo agrícola e a criação de animais, bem como, com a dança 
e festa. Tudo devemos respeitar, os ciclos naturais, possue uma permanente relação sacral, 
terminado a semeadura ou as colheitas, especialmente em situações de conflito ou dificulda-
des, os povos indígenas buscam lugares especiais, onde depositam suas ofertas, contemplam 
o horizonte, respiram, cantam, dançam e concluiem dizendo kawsarishkanimi!. Voltei a viver.

Consideramos a terra, como nossa mãe, porque é geradora da vida, de toda os viventes, ela 
tem vida, e por isso pode produzir vida em suas diferentes formas, então, nossa relação com 
ela é necessariamente filial, de cuidado mutuo e interrelação fecunda. Como povos, Nações e 
raças, temos de compreender, que nós mesmos somos criaturas da terra, somos filhos e filhas 
de uma mãe comum.

Como comunidade divina, nós aceitamos que a vida é sagrada, nossa visão de mundo é 
atravessada por uma dimensão religiosa ou transcendental; as cerimônias religiosas estão 
indissoluvelmente integradas na vida e tem um caráter inclusivo e integrador. Nas cerimônias 
de semeadura e colheita, ou ciclos agrícolas, são interconectada ao homem e a mãe terra; em 
várias fases ou ciclos de vida individual ou comunitário, se juntam como filhos da mesma terra 
(não apenas de associação geográfica, mas de origem e de destino), na cerimônias de  recon-
ciliação e curas (a doença é concebida como uma falta de harmonia, portanto será necessário 
equilibrar). A Espiritualidade permeia tudo, cada povo tem estabelecido um conjunto de 
diferentes celebrações religiosas, que não implica necessariamente na divisão entre o mundo 
sagrado e o  mundo profano, nem tempos e nem espaços. 

Pela “estreita relação com a terra e seus ciclos, pelo contato com a natureza e a intensidade da 
vida social, sumak kawsay é outra visão do tempo, onde coexistem o tempo linear e cíclico, 
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onde a palavra, a música e canto tem seu tempo, bem como o silêncio, o trabalhar e o des-
cansar”.  Assim como existe um equilíbrio com a terra e os seus ciclos, também se fala de um 
equilíbrio com a história. Viver bem implica uma cultura de paciência e cuidado. Paciência 
que não é acomodação, nem indiferença ou falta de compromisso histórico. 

Permita-me concluir que a perspectiva adotada, nos permita fazer uma leitura de fé, que nos 
ajude a entender que a emergência dos pobres na sociedade e na igreja latino-americana é, em 
última análise, uma irrupção de Deus em nossas vidas. Por outro lado, convida-nos a  assumir 
essa irrupção em nossas vida, como o ponto de partida e também o eixo da nossa espirituali-
dade. 

A fé dos povos indígenas, os permite conviver com pachamama, como a manifestação mater-
nal de Deus, como nossa casa comum e o lugar da Aliança de Deus com os seres humanos e 
com toda a criação (125,.. é fonte de alimento, casa comum e altar do compartilhar  humanos 
(AP 472), a criação a casa de todos os seres vivos e  a matriz da vida do planeta.) (AP 474).É 
lá que somos capazes de desfrutar, celebrar e reverenciar ao Deus da Vida; as elaborações 
teológicas não podem continuar ignorando esta matriz de vida.

O mundo de babel,  as pessoas não querem não ter nenhum  limite, tudo é feito sob o impulso 
da força do poder, da competição e da fama egoísta, a única linguagem que os homens de ba-
bel conhecem é a uniformidade, em que ninguém tem o direito de pensar ou de ser diferente. 
Terminará por confundir toodo o horizonte de vida, Ele vai acabar confuso que todo horizonte 
da vida, o outro será um perigo e não seu irmão, mas seu inimigo.

Somos chamados a viver o espírito do Pai Nosso, Deus nos chama para reconhecê-lo na plu-
ralidade e diversidade. Ele é pai de todos, o autor da vida, tudo existe graças a sua bondade, 
Ele mesmo Comunidade na diferença e pluralidade e o sinal da comunhão e participação mais 
completa. O poder do espírito, presente em todas as culturas, torna possível compreender na 
sua própria língua, as maravilhas e os planos de Deus3 “É o mesmo espírito que espalhar as 
sementes da palavra, presentes nos ritos e culturas e preparando-os para a maturidade em 
Cristo” (RM. 28).

No mesmo espírito, Deus em seu Filho, nos faz seus filhos, “porque com o homem, todos os 
homens sem exceção, juntou-se a Cristo de alguma forma, mesmo quando esse homem não 
está consciente disso”(RH-14); Mediante ao espírito, pela fé alcance contemplar e saborear o 
mistério do plano divino” (RMi 28) que é a vida em abundância para todos.

3  LP 490; DP198-199; 204-206; 250-251 etc.
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TRABALHO POR REGIÕES: OS SOFRIMENTOS E AS ALEGRIAS DOS POVOS.

Realizou-se por regiões, a socialização dos trabalhos anteriores em relação aos sofri-
mentos e as alegrias dos povos. Este trabalho foi facilitado com duas perguntas. 

	O que impede ou ameaça o Bem Viver? Problemas.
	O que está favorecendo o Bem Viver? Luta para reivindicar os direitos.

Plenario das Regiões e CLAI

(a)Região Andina. 

O que impede ou ameaça o Bem Viver? Problemas.

	Influências negativas de outros estilos de vida aos povos indígenas.
	Perda do valor da família e da Comunidade: individualismo egoísta.
	Sistema de competição e de mercado: tudo tem seu preço.
	Discriminação, manipulação e ridicularização do mundo indígena: folclorização.
	Falha ao transmitir valores culturais, de pais para filhos.
	Influência negativa através da mídia e videos, aculturação.
	Perda de valores religiosos.
	A migração que divide as famílias e abandonodas crianças.
	Líderes cooptados; abandono das bases: desejo de poder.
	Desrespeito da Igreja Católica, pelos valores indígenas.
	Desvalorização da espiritualidade e da identidade própria.
	Falta de socialização das liderançasnas reuniões em que participam.
	Consumismo, conformismo e a perda de valores próprios: alimentação.
	Enfraquecimento da Igreja doméstica: a família
	Humilhação por parte dos governantes, em relação aos povos, apropriação e desvalo-

rização de valores indígenas (Sumak Kawsay), legislação adversa, criminalizando o 
movimento indigena, as reivindicações dos povos e nações.

	Sistema que visa a destruição da espiritualidade indígena, língua e cultura.
	Falsas concepções sobre o Sumak Kawsay: morte.
	Educação “Intercultural” que promove a aculturação, sendo os principais responsaveis 

o governo, professores e pais. Esquece-se que a primeira escola é a família.
	Alimentação errada e esquecimento da alimentação tradicional: os próprios grãos e 

plantas medicinais.
	Esquecimento da conscientização no processo de evangelização: Bispo Proaño.
	Falta de inculturação do Evangelho.
	Desmatamento e reflorestamento com pinheiros no Páramo, ocasionando o desapareci-

mento das fontes de água.
	Fragmentação das comunidades e organizações.
	Esquecimento da sabedoria dos anciãos,em favor de outras informações e perda de re-

levância.
	Falta de autocrítica.
	Governos que se recusam a dialogar com os movimentos indígenas e sociais.
	Governos e transnacionais dividem os povos, a favor do capital.
	Sistema de produção agroindustrial com sementes transgências.

O que está favorecendo o Bem Viver? 
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	Trabalho de conscientização, realizado pelo bispo Proaño.
	Recuperação de valores ancestrais como MINGA e as comunidades solidárias.
	Consciência da dignidade de filhos de Deus.
	A União e a organização de migrantes nas cidades.
	Mídia e tecnologias quando colocadas a favor da vida, promovendo a harmonia com o 

mundo e a Comunidade.
	Crescimento da consciencia em defesa da ecologia, especialmente na juventude. Inicia-

tivas de reciclagem e descontaminação de resíduos.
	Recuperação da identidade indígena ajuda a viver e a lutar.
	Educação que começa em casa (no fogão) fornece valores fundamentais.
	Igreja tem ajudado a recuperar a identidade.
	Indígena com acesso ao poder político, tem gerado uma legislação diferente e favorável.
	Comunidades indígenas que se sentem parte da construção da nação.
	Organização comunitaria forte,que pode conter o mercado e dar sua própria estrutura.
	Maior preparação acadêmica e religiosa e acadêmica, com consciência dos próprios 

valores.
	A solidariedade dos povos em suas lutas e sofrimentos.
	Encontros como estes, possibilitam a recuperação de processos vívidos.
	Acompanhamento nos processos de fortalecimento cultural.

 
b )CLAI:Equador, Bolívia, Nicarágua, Brasil, Chile, México, Guatemala ePeru.

Que impede ou ameaça o Bem Viver? Problemas

	O capitalismo neoliberal;
	Os Estados nacionais;
	A educação que recebemos nos espaços de igreja e nas instituições educativas;

· crescimento acelerado das ciudades, ameaça o campo e ao mesmo tempo reduz os 
espaços de terras e territórios dos povos indígenas;

	A desigualdade emá distribuição das riquezas, em cada país;
	Individualismo, ameaçando o coletivo;
	As estruturas hierárquicas das igrejas, governos locais e governos nacionais;
	Mineração afetando o Bem Viver das comunidades indígenas;
	O fundamentalismo confessional, vem ocasionando conflitos entre os habitantes das 

comunidades indígenas e afetam a vida comunitaria da comunidade eclesial;
	As sementes transgênicas afetam a alimentação saudáveis e tradicionais;
	Os povos indigenas são restigidos em assumir o trabalho de liderança nas celebrações 

de sacramentos e na ação pastoral;
	As agro indústrias e as vias de transporte, afetam a autonomia, a liberdade dos povos e 

manejo dos recursos naturais;
	A migração.

O que está favorecendo o Bem Viver? 

	O bem viver, considera as relações humanas e de todos os seres vivos;
	Valorização dos espaços abertos,o repensar, a linguagem. A possibilidade de reeducar-

-nos, temos os instrumentais;
	A necessidade de elaborar propostas e concretizá-las, como poder realmente implemen-

tar no campo da paróquia, a necessidade de se organizar;
	A palavra lida a partir da nossa cultura. Esta palavra é luz para o Bem Viver;
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	Reforçar o bem viver, a partir dos espaços da fé, traduzem a vontade e a ação de Deus.
	A resistência dos povos fortalecem o bem viver, isto faz com que governos se dêem 

contado bem viver, é a maneira de dizer que nós não queremos dessa maneira;
	O bem viver tem de sair de casa, da educação dos filhos e mesmo do que comemos;
	Semear grãos naturais e orgânico, livre de produtos químicos;
	Na medicina, é importante recuperar a sabedoria em relação ao poder medicinal das 

plantas e da medicina natural. O Sumak kawsay significa recuperar esta sabedoria;
	Dar oportunidade aos jovens, para que eles possam dar seguimento a estes processos;

É apresentado um simbolo por pergunta. A primeira pergunta, uma mulher se apresenta 
caracterizando as ameaças. Apresentando alguns dos problemas. 
	Capital neoliberal que está em todo lugar, até mesmo nas comunidades mais remotas.
	Educação. Revisar como nos educam. 
	Perdas das fontes de água.
	Não distribuição equitativa.
	Esquecimento dos trabalhos coletivos e comunitários. O individualismo está afetando 

todas as tradições que tinhamos. 
	Luta entre religiões, confrontos. 
	Discriminados, maltratados, não sabeaonde ir. 

 
A segunda pergunta, eles apresentam através de um canto. Apresentando o que está fa-

vorecendo o bem viver. 
	É necessário retornar ao que vivemos, buscando formas de concretização em nossas 

comunidades. 
	É luz para o bem viver.
	Resistência. É uma das ferramentas que tivemos como povos originarios.
	O bem viver começa a partir de casa, desde o que comemos. 
	Não dependência da saúde ocidental, pílulas, médicos. 

 
( c)Cone Sul: Chile, Paraguay, Brasil, Argentina. Mapuche, guaraní, toba e Kolla.

O que impede ou ameaça o bem vier? Problemas

Não cumprimento de leis Perda de espiritualidade. Perda de identidade. 
Querer ser outro. Colonização, o de fora que é bom. 
Ganhar espaços em outra sociedade, uma sociedade 
que oprime.

Territórios indígenas  - desapropriação ou redução. Modelo 
econômico que favorece a desapropriação e a monocultura.

Enfraquecimento das organizações; falta de coesão. 
Falta de resistência. Cooptação. Ficam divididos 
frentes aos projetos. 

Poderes corruptos do estado; povos indígenas obstruem a 
circulação de dinheiro e atrapalham o desenvolvimento.

Comunidades: desejo de progresso. Ser mais, ter 
mais. Impedimento na vida comunitária.

Corrupção de líderes. Individualismo, falta de 
espiritualidade. Busca pelo poder político e 
econômico.

 

O que está favorecendo o bem viver? 

O bem viver não é uma luta perdida, mas uma utopia que nos faz caminhar.
O bem viver está presente no no coração das comunidades. Ele sempre foi e é um pro-

cesso contínuo de (re) construção.
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Realizações concretas que promovem o bem viver:

1. Maior consciência de participar na sociedade, com a mentalidade indígena.
2. Reconhecimento e a visibilidade dos povos indígenas. Os povos indígenas são agora um 

ator emergente
3. Leis de educação que envolvem a cultura indígena.
4. Numerosos aliados em favor dos povos.
5. Despertar das comunidades.
6. Membros das comunidades em lugares de poder.

 
Finalizou-se com uma pergunta: os povos indigenas acreditam que o bem viver é uma 

verdadeira alternativa como um modelo de vida?Considerando que as culturas são dinâmicas 
e, portanto, estão constantemente mudando com o tempo, como seria o bem viver hoje?

( d)Região amazónica:Brasil, Colômbia e Equador. 

O que impede ou ameaça o bem viver? Problemas

AMEAÇAS INTERNAS:

	Divisão das organizações e líderes, por causa das tendências políticas e estratégias go-
vernamentais.

	Falta de identidade e clareza das comunidades, em relação as suas convicções políticas 
e culturais.

	Confusão, divisão, aculturação e a destruição dos valores comunitários.
	Escassez de comunidades fortes e unidas.
	Ausência de projetos alternativos, para fornecer a solução aos problemas das comuni-

dades.
	Falta de liderança coerente.
	Migração do campo para a cidade.
	Há exploração sexual, de trabalho e de todos os tipos, quando as jovens migram. Outros 

valores culturais vão sendo impostos. 
	Falta de formação dos valores culturais nas novas gerações.
	Desvalorizaçãodo sentido de trabalho comunitário.
	Situação geográfica que dificulta a mobilidade. 

 
AMEAÇAS EXTERNAS

	Conflito armado (C).
	Presença dos três poderes nas comunidades: governo, conselhos e os guerrilheiros (c).
	Tráfico de drogas e abandono dos cultivos próprios (c).
	Fumigação de cultivos ilícitos, que afetam os cultivos que são usadas para o alimenta-

ção. (Colômbia-Equador).
	Legislação contra os direitos dos povos indígenas (B)
	Manipulação da palavra sumak kawsay, sem entender a cosmovisão indígena, por parte 

do governo (E)
	Novas leis que não permitem que as comunidades sejam autônomas (B).
	Falta de interesse do estado para preservar a vida das comunidades (e).
	Missionários estão fora da luta, não conhecem as leis para dialogar com as instituições 
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(e).
	A sociedade consumista, o individualismo. As poíticas capitalistas do governo.
	Falta de disposições legais no campo da educação. A educação oficial deixa de lado os 

indígenas.
	Projetos e políticas de assistencialista do governo, disseminam a divisão e a dependên-

cia.
	Desapropriação territorial pelo governo e empresas multinacionais.
	Manipulação política por meio de dádivas económicas.
	Presença de empresas petrolíferas, turismo, mineração, agronegócio, madeira e energia 

hidrelétrica.
	Exploração de menores.

 
O que está favorecendo o bem viver? 

	Revitalização das culturas, através de festas, rituais, danças, etc.
	Esforço para manter a educação bilíngue.
	Conservação e valorização dos momentos e espaços comunitários.
	Sobrevivência de lideranças significativas.
	Processos de formação religiosa e inculturados.
	Formação de líderes.
	Defesa da vida e da terra.
	Aumento e valorização da indígena nos sacerdotes, religiosos e lideres.
	Projeção de uma Pastoral de conjunto.
	Defesa de povos isolados.
	Vivênciada própria espiritualidade.
	Busca de identidade e autonomia.
	A integração dos povos, culturas e agentes de pastorais indígenas.

(e)Caribe:Panamá-Colômbia e Venezuela da costa

O que impede ou ameaça o bem viver? Problemas

	O modelo econômico capitalista selvagem e gerador de morte;
	Mega-projetos e turismo residencial;
	Mineração e poluição dos rios;
	As leis dos países estão adaptando e até criando novas leis, para beneficiar as corpora-

ções transnacionais em sua atividade econômica extrativista;
	A perda da identidade cultural e a assimilação do modelo de vida ocidental;
	A falta de oportunidades e o desemprego, geram a migração;
	O enfraquecimento da autoridade tradicional e organização da interna;
	O aumento dos cinturões de pobreza;
	As políticas paternalistas do estado com seus programas, continuam a manter altos ní-

veis de pobreza;
	Fraco papel das mulheres na produção social, política e teológica;
	Divisão, perseguição e criminalização das manifestações de protesto indígena
	Recrutamento e deslocamento forçado, que confinam as populações em seus próprios 

territórios;
	Movimentos religiosos que promovem a divisão e atacam as tradições e costumes dos 

indígenas;
	Clericalismo;
	Tráfico de drogas e os cultivos ilícitos;
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	TLC;
	As chamadas leis do bem viver, não se refletem nas políticas públicas dos Estados.

O que está favorecendo o bem viver?

	A sabedoria ancestral, conhecida e respeitada pelos povos;
	Organizações locais indigenas com suas lideranças;
	Quando nos toca a fibra da vida, os povos se levantam e surge a força da resistência;
	A conservação da memória histórica de nossos povos;
	O amor pela mãe terra;
	Projetos desenvolvidos pelos povos no campo da educação, saúde e espiritualidade;
	A articulação das organizações em nível local, regional, nacional e internacional;
	O acompanhamento e presença solidária das igrejas e as equipes de missionários;
	Apesar de ainda ter racismo e discriminação, cresceu a simpatia, o apreço, o apoio e 

solidariedade para com os povos indígenas;
	No clamor dos povos indígenas, está surgindo uma linguagem comum na espiritualida-

de, nos direitos humanos e a na defesa da terra;
	O surgimento de vocações indígenas comprometidos com processos sociais dos povos;
	Muitas leis são criadas pela pressão social dos movimentos indígenas na América Lati-

na;
	O posicionamento das autoridades tradicionais, contribuindo para o fortalecimento or-

ganizacional dos povos.
 

Depoimentos: contra os povos indígenas. Os nossos antepassados não conheciam as 
fronteiras, limites e divisões. Hoje querem nos dividir, eles querem nos tornar pequenos. Defe-
sa do cerro Colorado em 2011. Os Megaprojectos continuam a afentado contra o futuro. Afir-
mamos que a terra é a mãe, que ela nos sustenta e temos que respeitá-la. Estamos resistindo a 
521 anos. Quero convidá-los a continuar defendendo. O importante é que cada um de nós tem 
os mesmos desejos. Graças a essas lutas, o povo de Ngobe Guble do Panamá, tem uma lei que 
proíbe mineração na região onde vivemos. 

f)Mesoamérica: México, Guatemala e El Salvador

O que impede ou ameaça o bem viver? Problemas

México

	O alcoolismo, o vício em drogas, isso impede que haja paz e harmonia nas famílias e 
nas comunidades;

	Destruição da mãe terra, (agro-químicos, empresas de mineração, desmatamento, em-
presas madereiras e a poluição da água);

	Divisões causadas pelos partidos políticos. Fundamentalismo de algumas denominações 
religiosas. Enganar o povo pela propaganda política e o projeto do governo mexicano 
“Cruzada nacional contra a fome” (o alimento dado pelo governo criam depedências);

	Mudança de pensamento: do bem viver ao mau viver que é o capitalismo;
	A pressão que exerce o sistema neoliberal enfraquece as lutas dos povos;
	Não tem terras para todos, um dos motivos e o aumento da população e porque as me-

lhores terras ainda sendo concentradas nas mãos de alguns;
	Problemas nas famílias: ciúmes, machismo, ambição, roubos, falta de comunicação, 

desespero, desprezo, infidelidade no casamento;
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	Manipulação. Interesses pessoais;
	A tecnologia nos traz coisas novas, mas nos faz perder alguns valores de nossas culturas;
	Omal uso dos apoios do governo;
	O sistema educacional que não valoriza a cultura dos povos;
	A maior ameaça é o capitalismo que nos pega em suas redes e nos envolve. Consumis-

mo, individualismo;
	Jovens: A falta de comunicação dos filhos para com os pais e vive e versa;
	A falta de espiritualidade nas famílias.
	A preguiça, a mentira, os mal-entendidos, individualismo, conformismo, falta de valo-

rização dos trabalhos das mulheres;
	O que mais contamina a mãe terra em nossa região: latas pet, plásticos, herbicidas, mo-

nocultura, termelétricas, as maquiladoras. O primeiro lençol freáticoestá gravemente 
poluído na Península por agrotóxicos; o uso de spray, drogas, desmatamento, incêndios, 
queima de resíduos; lixo eletrônico. O uso indiscriminado de água. A proliferação de 
poços. A pecuária.

	Água contaminada. Lixos a céu abertos. Indústrias contaminam a terra e a água. Progra-
mas de governo inadequada. O uso generalizado de sumidoros. A fumaça dos carros e 
das indústrias. As leis são alteradas para facilitar a venda de terras; Campanhas do go-
verno para promover a produção de monoculturas, comodatos por tempo indetermina-
do. Os estrangeiros estão tomando conta das melhores terras. Desmatamento e queima 
intencional do monte para lhe dar outro uso.

 
De acordo com as análises que são feitas de emigrantes, é que nos Estados Unidos se 

valoriza uma falsa imagem da busca do bem viver, se entende como uma tempestade, particu-
larmente na Mesoamérica. 

Os meios de comunicação, não dão informações adequadas e mal utilizada, são fatores 
que impedem o bem viver.

	A musica moderna alienante, afeta especialmente aos jovens.
	Ignorar a sabedoria dos nossos antepassados: avôs e avós, 
	Os governos que, por meio de suas políticas, não permitem que os povos indígenas 

sejam protagonistas do bem viver, impedindo sua autonomia e desrespeitando os seus 
direitos. E não é por acaso que, em alguns países existem politicas de extermínio das 
comunidades indígenas;

	A própria igreja que não valoriza os povos, como sujeito, mas como objeto;
	A constante perseguição de líderes indígenas em algumas áreas do nosso país e a falta 

de apoio para o campo causam migrações maciças para o exterior e as cidades e para o 
interior do país, acompanhado da expropriação da terra;

	O adormecimento em que caimos, não nos perminte enxergar a real situação em que 
vivemos;

	A negação do direito e a oportunidade de expressão dos indígenas, através de seus escri-
tos e expressões culturais; até mesmo a própria Igreja, muitas vezes tem sido cúmplice 
e omissa, quando vêem com suspeita tais expressões;

	Para muitos, especialmente para a classe dominante, é um setor sobrante e excluído que 
deve desaparecer.

	É apresentando com muita força o problema de discriminação das mulheres, o abuso 
contra elas, os estupros e os assassinatos.
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El Salvador

	Criação de cultura de anti-vida, desvalorizando o seu sentido, o desrespeito que se ma-
nifesta com tanta morte, que vemos diariamente.

	A destruição do meio ambiente, através dos projectos da morte que o governoimple-
menta, tais como: barragens, mineração, grandes estradas, aparado na ideia de desen-
volvimento social.

	Perda da identidade cultural, devido a constante migração para o norte do país e as áreas 
urbanizadas.

	A privatização dos serviços públicos, para incentivar sectores económicos.
	Correção institucionalizada. Os políticos decepcionam os povos, este é o sistema mais 

desacreditado. 
	Favorecimento do tráfico de drogas e violência. Manipulação do povo simples, por parte 

dos políticos. Não existencia de políticas para ajudar o nosso povo.
	Educação que não é bem feita, os estudos e programas são destinados, para que a pessoa 

se desenvolva em seu próprio contexto cultural.
	A igreja está perdendo seu protagonismo, lideres religiosos que se prestam aos interes-

ses dos poderosos, muitas correntes religiosas de cunho conservador. 
	Constatação da desvalorização das mulheres e o abuso constante de menores.
	Perda de terra e poluição da mesma, linguagem e organização social dos indígenas.

Guatemala
 
	A contaminação da Terra através de agro-químicos e de mineração.
	O trabalho degradante das mulheres e a constantemente marginalização indígena, os 

mesmos não tem oportunidades de trabalho decente.
	Nas escolas, marginalizam os alunos de origem indígena, removendo suas expressões 

culturais, através de suas vestimentas. Não querem aceitar a cultura. Educação para os 
povos indígenas está em um segundo plano.

	Na igreja há sacerdotes indígenas que não aceitam a sua identidade, eles rejeitam até 
mesmo seus irmãos indígenas.

	O seqüestro, a extorsão, a violência doméstica e tráfico humano no país.
	O uso indevido da tecnologia, o consumismo propagado pelos meios de comunicação 

socioal, tem impulsionado à perda dos valores da nossa cultura.
	Migração constante, tanto dentro do país e exterior, alcoolismo, drogas, machismo, pa-

triarcado.
	A perseguição de organizações indígenas e assassinato de suas lideranças.

 

O que está favorecendo o bem viver?

México

	Os valores de nossas culturas que ainda existem, organizações e serviços comunitários.
	Resistência para defender a terra e o fortalecimento da agricultura orgânica e agricultura 

diversificada.
	A recuperação da sabedoria dos nossos ancestrais.
	Existem mais indígenas nas funções públicas e o protagonismo das mulheres.
	Escolas que implementam o ensino bilingue e permitem o uso da vestimenta tradicional 
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de cada cultura.
	A Igreja aceita a celebração da missa na língua indígena, favorece as peregrinações, os 

rituais nas colinas e as imagens dos povos.
	A pastoral social profética, ter igrejas indígenas e formação inculturada e adequada dos 

agentes de pastoral.
	Constante apelo para a autonomia dos povos indígenas e os processos de busca de iden-

tidade dos povos indígenas, através de oficinas sobre a cultura e a história dos nossos 
povos.

	A valorização dos produtos próprios, através da comercialização interna e o sistema de 
troca.

Guatemala
	A recuperação de celebrações Maya e o acompanhamento de alguns sacerdotes.
	Jovens estão perdendo o medo e está descobrindo o seu protagonismo e se envolvendo 

mais na vida política e social.
	Foi elaborado um plano pastoral, desde nossa cosmovisão espiritual, como um novo 

começo. Formação comunitária e o estudo sistemático do sagrado livro Popol Vup.

El Salvador
	Há uma luta constante para manter nossos valores culturais, trabalhando com crianças e 

jovens, a Igreja oferece suporte através de uma Comissão Nacional.
	A defesa que organizações sociais fazem, para defender ataques contra a terra e a digni-

dade das mulheres.
	Por parte do governo atual, que está a promovendo um melhor suporte para organiza-

ções camponesas, apoio à agricultura, a titulação de suas terras e o apoio aos idosos.
	A luta em defesa dos direitos humanos e a consciência destes direitos.
	A resistência que está sendo feita, para não usar agrotóxicos.

Foi feito a representação através de umaserpente. 
Na Mesoamérica, temos os símbolos de Quetzalcoatl e Kulkulkan, eles são um sinal 

da história. Estamos vivendo em Comunidade. Somos povo. Queremos ser protagonistas da 
história. A vida é juventude evelhice, é saúde e doença. Nós vamos encenar o povo, fazendo a 
história, que às vezes acerta, vai para o lado esquerdo, nos dirigimos para o lado do coração. 
Mas às vezes vamos para a direita. De um lado apresentam as coisas que favorecem e do outro 
lado são apresentadas as ameaças que impedem ao Bem Viver.

Canção:

Como os grãos unidos na espiga,
Hoje nos reunimos com todos os povos.
Para cantar e celebrar nossa fé,
Na esperança de construir um mundo novo.

Como a espiga que brota para cima,
Nós queremos um mundo de harmonia.
Ver transformada esta vida cruel,
Com sementes, semeadas de Justiça.
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PALAVRA TECIDA DA REALIDADE DOS NOSSOS POVOS

O sistema capitalista do neoliberalismo dinamizado atraves do seu mercado que é o que nos 
domina e constitui uma grave ameaça.  Tal sistema está representado por nossos Estados Na-
cionais uns mais e outros menos porque fazem e constituem as leis que nos prejudicam de 
maneira direta ou indireta, porque permitem a dominação transnacional em nossos territórios 
sem consulta prévia, e também se há mencionado os mecanismos que manipulam e colocam 
em confronto nossas lideranças indígenas com as próprias comunidades, a escola que ensina 
outro tipo de educação, que não corresponde aos valores dos nossos povos indígenas, muito 
menos aos valores do Reino de Deus.

Além disso, as instituições teológicas estão orientadas nestas mesmas linhas de desvalorização 
da nossa cultura indígena; não temos uma escola Teológica e Pastoral indígena, nem uma lei-
tura bíblica a partir de uma visão indígena.

Os meios de comunicação social também tem jogado um papel importante na discriminação 
do nosso povo indígena e não temos a oportunidade de ter um programa de rádio. 

Mencionou-se também que os poderosos são uma ameaça para os nossos povos indígenas, 
porque é ali, quando se chega ao poder, onde se perde ou se nega a identidade cultural.

Lembrou-se também das estruturas hierárquicas, sociais e eclesiais; das divisões das classes 
sociais nos bairros e setores; as confissões ou denominações religiosas, porque historicamente 
tem causado muitas divisões entre o povo indígena.

Falou-se também sobre as sementes transgênicas, e de como estas se transformam em ameaça, 
porque destrói e substitui os cultivos tradicionais indígenas.

Assim também, lembrou-se da exclusão das lideranças indígenas na pastoral eclesial, especial-
mente as mulheres.

Porém, os problemas mais graves são: que estão se perdendo a identidade e espiritualidade 
indígena; junto com estas a divisão das organizações indígenas, a criminalização das manifes-
tações indígenas y os grandes projetos que afetam as comunidades: hidroelétricas, mineração, 
agronegócio, etc.

O Bem Viver está no coração de cada um dos indígenas, é muito concreto!  Ele se manifesta 
na recuperação de seus ritos, mitos, linguagem, etc.

Fez-se lembrança também da boa relação com a terra e a autoctonia da espiritualidade dos po-
vos indígenas.  A solidariedade das Igrejas comprometidas com a causa e a realidade indígena.  
A maior possibilidade de esta acontecer está entre os povos indígenas. 

PALAVRA DOS ASSESSORES

Palavras de Paulo Suess

Muitos dizem hoje que este Bom Viver é uma luta perdida.  Nós dizemos não! Porem, também 
não é uma realidade, que todos possamos ver por onde vamos.  É uma utopia, que tem dois 
elementos, um aspecto crítico, abrir os olhos e outra nos faz caminhar, nos move.

Entre estes dois polos movem-se todas as contribuições.  Desde a realidade a onde queremos 
chegar.  Há muros que nos impedem de andar, que produzem escuridão.  Nós queremos desco-
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brir como garantir esta caminhada do Bom Viver.  O perigo é retroceder.

As coisas novas, as esperanças, as revoluções, os movimentos messiânicos vieram sempre das 
periferias.  As teologias vêm das periferias.

Os governantes não são gente má, são prisioneiros da gaiola do capitalismo internacional.  O 
mesmo que os que fazem as leis e as aplicam.  A justiça é prisioneira do capital.  Estão com-
prometidos com este grande capital.  Estão presos. 

Os povos se levantam para defender suas lutas.  Dois exemplos no Brasil do que está aconte-
cendo. A harmonia implica a luta para consegui-la.

O Bom Viver para todos e para sempre.  Não nos esqueçamos dos antepassados, dos mártires.

Não só é material, é espiritual.  Esta harmonia é para todos.  Não há privilegiados.  Harmonia 
com a natureza.  Lutamos pela redistribuição dos bens.  Que todos sejamos reconhecidos.  Não 
há excluídos.

A construção do Estado do Bom Viver é uma construção cultural.  Construir o Bom Viver é 
contracultural, contra a cultura da morte.  Terminar com a colonização. Os que nos colonizam 
hoje, são os médios de comunicação, nos conduzem à alienação.

Esta construção significa:

· Descolonizar as instituições políticas.  Uma política para erradicar a pobreza, se faz com 
o dinheiro da exploração dos pobres.  Não tem que se pensar nos indivíduos, tem que se 
pensar na comunidade.  Recriar o Estado onde todos possam participar.

· Desmercantilização dos saberes, da fé, da escola, da saúde.

· Desprivatizar o que deve ser de domínio público.

· Frear o projeto que está em curso, porque nos leva ao abismo, é patológico.

No horizonte evangélico não há privatização, a fé foi-nos dada pelos desacreditados; a espe-
rança, o amor foram-nos dados pelos necessitados.  O alimento é para todos e para sempre.  
Reconstruir o Estado do Bom Vive existe no horizonte da ressurreição que é justiça definitiva 
para todos, e insurreição contra o absurdo histórico.

PALAVRAS DE DIEGO IRRARAZABAL

Quero partilhar 5 pontos

1. A panela de sabedoria.  O fato de que se tenha escolhido isto, para dialogar sobre o mes-
mo sentir.  O reconhecer-nos panela, encontrar-nos no interior de uma panela e do fogão 
na cozinha, que nos reúne como alimento e como bebida.  Ver-nos a nós mesmos e de 
interpretar o que fazemos, vivemos e sonhamos.  Da panela grande surgiram as panelas 
pequenas.  Esta sabedoria é de panelas grandes e de panelas pequenas.  Não é uma sa-
bedoria uniforme.  Muitos povos, muitas pessoas, adultos, crianças, homens, mulheres, 
diversidade, no interior deste mesmo sentir, na panela, sendo parte da panela.

2. Desejo.  Muitos estamos escutando, na reflexão social e na teologia cristã se dá muito 
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mais ênfase no que é o desejo.  Retomo um testemunho, “não quero ser rico, não aspiro 
a ter sempre mais, nossa luta é para viver bem, para viver na dignidade”.  O mercado 
nos faz aspirar a desejar mais, infinitamente mais possibilidades.  Este desejo contradiz 
o desejo mundial, patológico.  Não só se deseja viver bem, se deseja a cura.  Outro tes-
temunho Mapuche: muitos dizem que estamos doentes, muitas doenças, são desequilí-
brios com o entorno, pelo pouco respeito com a natureza, são sintomas que alguma coisa 
do que estamos vivendo está mal.Vivendo em relação não em possessão.  Isto está nos 
transfundo de esta utopia do Bem Viver.

3. Tem-me impactado a leitura das pessoas que hão escrito.  Dizem que é um modelo de 
desenvolvimento, desenvolvimento harmonioso, eco desenvolvimento.   Nestas temá-
ticas, se copta e se troca o que produzem os povos originários.  Esta temática do Bom 
Viver, está ameaçada de ser o que é.  Não é uma solução para os problemas do desen-
volvimento moderno.  Convence-me mais o termo da boa convivência.  Se for só Bem 
Viver, pode-nos levar a uma vida acomodada.  É o viver com o entorno, com a natureza, 
com a criação de Deus; viver com os defuntos, com os criados por Deus.  Com o que 
nos acaricia, nos apaixona.  Há transcendência em toda a realidade, dentro das pessoas, 
fora, nos vínculos.  O apoio que se dá nas comunidades.

4. A panela cristã.  A panela é da criação da humanidade.  Nesta panela há ingredientes, 
energias, que reconhecemos como cristãs. Há algo evidente, o fundamental não é um 
substantivo, é um verbo, é um verbo, é ação, é amar, não é o amor.  Transformação da 
vida.  Estamos todos acostumados a escutar: amar-nos como a nós mesmos.  Só há amor 
a algo ou alguém que não é uno mesmo, que é Deus.  A ação de amar é construção da 
vida com outras pessoas.  No cristianismo, na panela, as Bem-aventuranças e o Reino 
de Deus são o específico.

5. Estamos no meio de um paradoxo fenomenal.  Com uma disjuntiva terrível, no profun-
do de cada pessoa; desejamos o Bom Viver, porém ocorre num contexto mundial, onde 
o capitalismo oferece a felicidade.  O sistema mundial vende felicidade, nos faz desejar 
a felicidade, a plenitude.  Como nos movemos entre o que desejamos e as ofertas que 
nos contaminam e nos tornam doentes.  Como conseguimos a cura?  A panela saudável 
nos abarca a todos.  É uma panela generosa, de bem-estar em todas as suas formas.  A 
panela de Deu, da sua criação, nos sara e nos permite ser portadores, executores da cura.

COMENTÁRIOS DA ASSEMBLÉIA

Convidou-se à assembleia a partilhar as palavras do que foi visto no dia de hoje.  Alguns par-
tilharam:

· Quero partilhar uma experiência que tenho vivido lá na minha terra.  Nós como indí-
genas, temos nascido na luta, temos recuperado a terra, temos chegado à vida plena.  
Nomeamos a nossos governantes.  Falha-nos a parte espiritual ao refletir sobre o que 
estamos vivendo.  Seguir caminhando.

· Esta utopia, o tema da dignidade é importante.  A dignidade tem seus custos, que temos 
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que apreender a viver.  Significa apreender a caminhar, a nos defender do que nos tem 
atado.  O capitalismo nos presenteia espelhos, temos que reconhecer quais são estes 
espelhos.

· Muitas vezes desgostámo-nos trabalhando, porém qual é a fonte que nos alimenta.  A 
espiritualidade no contexto da vida, porque a corrente da vida é a que nutre a espiritua-
lidade.  Que nasce do que vamos vivendo, do que vamos experimentando.  Cada povo 
vai encontrando seu caminho de espiritualidade, de acordo com as lutas e à experiência 
de Deus, que caminha com ele.

· Este encontro tem sido muito importante para nós.  Nestes encontros está a força para 
voltar a seguir caminhando.  Os povos indígenas somos fortes e resistentes como ju-
mentos; carregamos, trabalhamos e mesmo assim, ali continuamos.  Estamos resistindo, 
para alcançar a utopia.  Mesmo que o marido seja duro conosco, ali estamos.  Esta é a 
fonte que nos deixaram nossos pais, nossos avós, e isso transmitimos aos demais, nossa 
cultura, nossa espiritualidade viverá, é a esperança.  O sonho das grandes lideranças, de 
Proaño, segue em nosso coração.  Ali estamos lutando como jumentos.

· Estou contente, estas dois reflexões que tem sido feitas, tem que mudar este modelo 
de estado, tem que recriar o modelo de estado diferente.  Eu estou convencida, porém, 
como o faremos?  O que fazemos?  Dessa panela todos devemos nos alimentar, beber, 
pois por pouco nos roubam a panela.

· O Bem Viver é para todos, se o tem é uma responsabilidade.  O simples olhar para a 
realidade não dá soluções.  Seguiremos dialogando para saber como e o que faremos.

· Boa tarde!  Para mim este dia parece que tem me dado um mês de vida; tem sido muito 
agradável.

Aviso: A Comissão de Mensagem Final pede que nos digam de que povos estamos aqui, e pede 
que façam chegar por escrito, em cada idioma, como se diz “Bem Viver” nas lingas maternas 
de cada um dos presentes.

ORAÇÃO FINAL

· Canto das vasilhas de barro

· As mulheres vão passando as vasilhas à assembleia.
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SEGUNDO MOMENTO: SHUK YUYAYLLA (um mesmo pensar)SEGUNDA-FEIRA 
16 DE OUTUBRO DE 2013.

Coordenado pela Região Mesoamérica

ORAÇÃO. Rito MaIa. 

No centro está o cântaro (vasilha de barro). Que contém a nossa sabedoria e nossa força. O 
altar maya, que se faz com o apoio de todos. Vamos preparando nossos corações para fazer 
a nossa oração. No altar estão representados os quatro cantos da terra, imagem da criação de 
Deus. Ao Oriente está a cor vermelha, símbolo da presença de Deus, que caminha. A o poente 
está a cor preta, símbolo da noite, onde descansa Deus. Ao Sul está a cor amarela, símbolo da 
semente, da humanidade. O homem caminha. Ao norte está a cor branca. Lugar dos antepas-
sados, onde descansa o homem. No centro está, está a cor verde azul, símbolo da comunidade, 
onde Deus se encontra com o homem, coração do céu, coração da terra. 

Hoje é dia Kawoq (Mulher). De acordo com o calendário Maya é dia da fecundidade, da fer-
tilidade. 

Viemos apresentar nossa oferenda. Se apresentam as imagens de nossos avôs e avós que nos 
acompanharam. Mons Proaño. jTatic Oscar Arnulfo Romero, María Chávez, Padre Tomás. 

Rito de purificação

Acendem-se as velas

Peçamos por nossos propósitos, por nossa familia, pela nossa vida comunitária. Peçamos por 
nossos líderes, pelos nossos servidores, nossos defuntos. Que nos dêem a força para seguirmos 
caminhado. 

Oração aos quatro cantos da terra cantando. 

Coração do céu e da terra. Te pedimos que haja abundância. Que amanheça.

Obrigado por este dia por termos nos reunido. Obrigado por tua sabedoria, por tua benção, por 
tua ternura, por teu amor, pelo que nos deu, obrigado uma, duas, três vezes, obrigado Coração 
do Céu, Coração da Terra. 

Onde estão nossos avôs? Pedimos perdão porque descuidamos do milho, da água, da Mãe 
Terra. Pedimos a sabedoria para recuperar nossa espiritualidade. Caminhar até à vida em ple-
nitude. 

De onde vem a força vital, a maternidade, pedimos pela chuva, pela fecundidade da terra, pela 
fecundidade dos nossos povos, que haja vida, que o projeto de vida não se interrompa e seja 
fecundo. Que os projetos dos nossos povos sejam fecundos, que regenerem a vida. Que os 
animais que nos dão alimento sejam fecundos. 

Teus filhos aqui reunidos queremos te pedir a grande benção, aqui viemos pedir tua grande sa-
bedoria, que nos colocou neste caminho. Obrigado por tudo que nos deste ao longo da história. 
Levaremos o que puseste em nossos corações, em nossos olhos, em nosso caminho. Concede-
-nos sua bênção. 

Canto final. Do país de El Salvador. “Dançar, Dançar”.

Ligação com o dia anterior
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Explicação do símbolo. A panela é um símbolo que representa nossa identidade. Conduz-nos 
às origens da vida. A panela abraça a diversidade, de grãos e produtos, agora a diversidade de 
pessoas. A panela é fonte da sabedoria. A sabedoria reflete o rosto feminino de Deus. A panela 
representa o sabor da vida. A alimentação representa a vida plena que nos dá força. As panelas 
são frágeis, representam também a fragilidade dos seres humanos. 

Trabalho por regiões

Compartilhou-se por regiões o trabalho prévio em relação aos mitos, relatos ou histórias que 
expressam a memória e o conteúdo do Bem viver. Compartilhou-se os mitos e viu-se como 
esses ajudam a interpretar a realidade analisada.

Plenário das regiões e CLAI

a) Região Cone Sul

Rito

É uma cerimônia de velório que durou quatro dias. De um líder indígena. 

Verônica do povo Mapuche compartilhou com o grupo do Cone Sul sua vivencia de acom-
panhar o enterro de um Lonco (grande chefe de comunidade) da comunidade Aniyen, sul do 
Chile. O nome do Lonco é Teodoro Huenuman, ele recuperou as terras de sua comunidade. 

Na cerimônia de seu enterro, vivenciada durante quatro dias no meio da natureza, resgataram 
valores e ritos do KUME MONGEN (Bem viver): bendizer e compartilhar alimentos, jogar 
palín  ao redor do caixão  até o caminho, dançar PURRUN com instrumentos tradicionais ao 
redor do caixão, levá-lo nos ombros até o cemitério e compartilhar alimentos ali. 

A partir desse relato surgiram muitas reflexões e algumas frases que compartilhamos:

“O Lonco deu sua última lição na cerimônia de enterro”

“o defunto é fonte de alimento para o bem-viver”

“A morte é uma semente do bem-viver”

“A morte desmancha o mito de que o bem-viver é para o tempo presente, se estendendo a outro 
tempo”.

O corpo do defunto foi posto. Se levantam pela comunidade chamadas ramadas para receber 
as pessoas de diferentes comunidades indígenas. Acompanha-se com orações, com cantos. Le-
vam uma panela grande e se bendizem. Dividem os alimentos. Vão a uma mesa onde servem 
a comida. Onde há um funeral se começa pelo lado esquerdo. Canta-se tudo o que se deseja 
na parte principal. Este ritual foi uma cerimônia de aprendizagem por parte do Lonco. Nos 
demos conta que estamos vivo como povos. 

Este Lonco cedeu uma parte de suas terras para os jesuítas que viviam alí. 

Mito Guarani

Neste diálogo, Lino, guaraní paraguaio, compartilhou um mito do seu povo que expressava 
a marca deste Lonco no seu povo. Transcrevemos o relato deste mito chamado Jeruti Tumpa.

JerutiTumpa (personagem divino) disse um dia a sua senhora em um momento de escassez que 
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juntasse as sementes para semear. Sua mulher com muita confiança nele juntou todas as se-
mentes e juntos foram semear, então, JerutiTumpa pediu a sua senhora que quando começasse 
a semear não olhasse para trás até terminarem. À medida que iam semeando ia germinando, 
crescendo, florescendo e já davam frutos. Depois de terminar JerutiTumpa disse à sua esposa: 
agora, sim pode olhar. E a esposa viu que sua plantação já estava pronta para a colheita. Havia 
avati (milho), Kumunda (feijão), andai, guandaca (abóbora). A senhora feliz agradeceu a Tum-
pa (Deus) por tanto amor (moborau). Tumpadiveño – sempre com Deus. 

Nós não enterramos nossos líderes, os semeamos n aterra. Damos as flores, os líderes que nos 
deixam, nos deixam suas sementes. Os levaremos dentro do coração. 

a) Região Amazônica

Quando nos ajudamos uns aos outros em nossas ações. Quando nos juntamos em  grupo para 
defender a terra. Quando Ajudamos a outros povos a trabalhar juntos em seus trabalhos. Dan-
ças rituais. Valorização de nossas tradições, canto, comida, estar juntos, sonhos, preocupações 
em busca dos nossos direitos.

Um sábio conselheiro canta em sua própria língua, ressaltando sobre compartilhar a vida. Está 
feliz de estar aqui. Veio para compartilhar sua tradição, mantém muito de seus costumes. O 
canto que apresentou é para celebrar a comida juntos, é a festa da mandioca. 

São comuns os mitos entre nós. A vasilha no mundo amazônico é mulher. A vida também está 
guardada dentro de uma vasilha, dentro do pensamento a. 

Mito amazonia. Lucero e Kullur, os primeiros homens da selva

Os país de filuku a repreenderam quando se deram conta que estava grávida e a culparam pela 
fuga de seu irmão. A mulher, ressentida e angustiada, fugiu de sua casa com o propósito de 
encontrar Killa. Não sabia por onde andaria perdido, mas tentaria, por isso partiu por caminhos 
desconhecidos. Levava no ventre dois filhos. Eles começaram a guiá-la enquanto perambulava 
perdida pela espessa selva. 

–– Onde está seu papai?, Perguntava a eles angustiada e soluçando. 

Os bebês, na sua barriga, respondiam:

––Já está muito distante de nós. Você não sabe onde está, mas siga este caminho… 

Filuku caminhou dias e noites inteiras até que chegou a um jardim. Era um paraíso onde havia 
flores de todas as cores. 

––Que lindas flores! –– exclamou. 

–– Sim mãezinha. Queremos uma flor! ––pediram desde o ventre, os irmãos gêmeos. 

A mãe se admirou ao perceber que de suas entranhas os filhos pediam flores, ao fim pegou 
uma. 

––mãe, quero outra flor, e outra, e outra, insistiam as crianças, alvoroçadas. 

Filuku havia reunido uma braçada de flores mais lindas e estava cansada levando tão pesada 
carga. Cansada ao fim, repreendeu:

––Por que querem tantas flores? Por acaso vocês vão carregar?
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Os irmão voltaram a suplicar:

––Mamãe, nos dê agora aquelas folhas de cor vermelha e, também, aquela semente vermelha 
e negra que está lá longe. 

Filuku pegou as folhas e quando ia pegar a semente uma vespa picou sua cara. Com raiva por 
causa da dor, bateu com a mão em sua barriga e os repreendeu.

––Por culpa de vocês a vespa me picou!

Quando voltou a perguntar a eles pelo caminho que devia seguir para encontrar seu pai, os be-
bês não responderam. Ficaram quietos em silêncio. Filuku ficou perdida outra vez e sem guia 
no meio da selva.

Levava nos ombros um periquito amestrado que a acompanhou desde quando abandonou a 
casa de seus pais. O periquito mostrou o caminho que devia seguir. Durante muito tempo o 
passarinho mostrou os caminhos entre as árvores, até que um gavião se lançou sobre ele e o 
devorou. Desde então, ninguém respondeu suas perguntas desesperadas. 

Todavia, continuou seu caminho perdida, às cegas. Guiou-se pelo barulho de alguém que cor-
tava lenha. Muito tarde e cansada chegou a um ribeirão perto de onde havia uma casa.

––Aqui está o pai dos meus filho!, ––pensou. 

Havia chegado à terra dos tigres. Ali vivia o Mundu puma, a avó dos tigres, que a observava 
com grandes olhos desde a outra margem. 

––De onde vens, filha?, ––perguntou a avó dos tigres.

––Dalí, avó, ––respondeu a jovem. 

A avó puma convidou para entrar em sua casa e deu de comer frutas de shicshimuyu.

––Não viu passar por aquí um jovem? Estou procurando o pai dos meus filhos que nos aban-
donou, disse Filukui.

Depois de conversar um momento, a avó puma disse:

––Agora estamos sós, mas logo virão meus filhos, os tigres. Não são humanos e, se não tive-
rem encontrado comida, te matarão para comer. 

Antes dos tigres voltarem, a avó puma escondeu Filuku na parte de cima da casa, junto ao 
telhado. 

––Deite-se entre as folhas de milho secas que estão ai em cima e fique imóvel.. Evite cuspir 
no chão quando chegarem. 

Chegada a noite se ouvia o caminhar dos pumas que voltavam para casa. Chegavam brincando 
e alegres. Uns eram otorongos; outros eram pumas negros; outros eram jaguatiricas. Toda a 
família de mundo puma se reunia para comer. Cada um trazia sua presa. Os maiores haviam 
matado seus companheiros menores, as jaguatiricas, e as traziam agarrados em suas maxilas. 
Outros arrastavam queixadas, veados, watusas, todos tipos de animais. 

Conforme iam entrando na casa, perguntavam à avó tigre, farejando o ar:

––Ummmm!, ––cheira a carne humana.
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––De onde viria a carne humana, filhinho?, ––respondia a avó a cada um deles. 

A avó tigre cozinhou, em uma grande panela, as carnes e presas que seus filhos haviam trazido 
e depois de comer até se saciar, os tigres se retiraram para dormir. Se deitaram no piso, mas 
estavam apreensivos, insistiam que a casa estava empesteada do cheiro de carne humana. Fi-
luku, esquecendo-se da advertência da avó, cuspiu do seu esconderijo. 

Yana puma, a pantera negra, apenas farejou a saliva, saltou até o teto, mas não conseguiu al-
cançar as folhas de milho entre as quais se ocultava Filuku. Saltou, por sua vez,otorongo, o 
tigre pintado, e também não conseguiu alcançá-las. Depois, saltou Puka puma, o tigre aver-
melhado, que arranhou as folhas, que caíram no solo, deixando descoberta Filuku. Saltou, fi-
nalmente, winba puma, que subiu no teto e tirou de lá a mulher entre as palhas. A agarrou com 
seus dentes afiados e a jogou no chão da casa gritando:

––Aquí está! Vou me casar come ela, porque eu a peguei!

––Não! Eu, por ser o mais velho, me casarei come ela!,  Rugiu a pantera negra.

Os tigres discutiram, o puma negro se impôs sobre os demais e a tomou como esposa. Yana 
puma se deitou sobre as pernas da mulher e ordenou que a mulher catasse os carrapatos de sua 
pele e que os comece, mas ela não conseguiu comê-los. A avó puma, que observava, a auxiliou 
neste desafio. E aconselhou que ela comece carvão no lugar dos carrapatos. Filuku seguiu o 
conselho até que o carvão acabou. Mas o primeiro carrapato que comeu ficou preso em sua 
garganta. Filuku não suportou a náusea e a cuspiu. Yana puma, ao notar o gesto de repulsa, se 
deu conta que sua mulher era na verdade um ser humano. Enfurecido, a matou e, em compa-
nhia dos outros tigres, a devorou inteira. 

A avó tigre, que via a cena, rogou que lhe permitissem comer ao menos as entranhas de Filuku. 
Os tigres concordaram e separaram as entranhas para ela. A tigresa ocultou os intestinos, mas 
tarde, ao revisar, encontrou entre as vísceras duas crianças e os extraiu do útero. Os bebês eram 
dois belos meninos. Recolheu-os com cuidado, lavou e os escondeu com muita precaução em 
uma grande panela de barro que guardava em um canto da casa. Logo, os abrigou em capuchos 
de algodão, lhes deu abrigo 

Dentro da panela, os dois irmãos cresceram rapidamente. A avó puma tirava as crianças de lá 
quando os tigres partiam para a caça. Em um mês, os dois irmãos já eram homens. Uma vez 
crescidos e jovens, os gêmeos combinaram matar a avó puma:

––Se seus filhos comeram nossa mãe, temos que matá-la––pensaram.

Desde então, buscaram incansáveis a maneira de se desfazer dela. 

Explicação do mito

Desde sempre a Amazônia enfrentou riscos, em dificuldade, porque no inicio eram os animais 
selvagens da selva, dos quais tinham que se defender, mas agora a mãe puma são as grandes 
transnacionais, petroleiras, madeireiras, mineradoras que estão dando sinal da sua chegada. 
Por isso o povo começa a se inquietar. Alguns caem no caminho, outros se defendem, mas não 
se pode esquecer que sempre surgem grandes homens e mulheres iguais aos gêmeos Kuylur 
e Lucero, que souberam usar muitas estratégias e vencer o mal, mesmo assim, nós, os povos 
amazônicos ameaçados hoje em dia, queremos sempre estar preparados para buscar estratégias 
para defender a vida. Não podemos permitir que a mãe puma nos coma e nos destrua, devemos 
prendê-la para que possamos buscar o bem-viver sem maior risco. 
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Os gêmeos enganaram a mãe puma, mas hoje em dia a mãe puma está disfarçada e entra na 
vida dos povos com o fim de devorá-los, assim o faz, irmãos, não baixemos aguarda, temos 
que estar prevenidos, temos que ser unidos para vencer quem quer tomar nossas terras, a nossa 
mãe. Não nos deixemos enganar, mas precisamos usar a sabedoria ancestral como fizeram os 
gêmeos para estarmos em harmonia e quando vermos que atacaram os nossos povos reagire-
mos. 

b) Região andina

Relatos históricos: Pachakuti

O relato histórico de Inkarri relacionado com a morte de Tupak Amaru no ano 1572. Os espa-
nhóis o maltrataram e atirando-o no solo o assassinaram e esquartejaram. Ele foi  puxado por 4 
cavalos na praça de Cajamarca, os cavalos foram açoitados para correr na direção dos  quatro 
pontos cardeais. Tupak Amaru foi despedaçado e enterrado nos quatro pontos cardiais. Antes 
da sua execução profetizou: “Agora me matam, mas voltarei como milhões e nos poremos de 
pé”. Este relato se cumpriu a partir dos anos 90 com o levantamento indígena da CONAI no 
Equador. Eles interpretaram como o retorno de Tupak Amaru, que buscava a libertação dos 
povos.

Da mesma forma, a execução e morte de Tupak Katari na Bolívia (1783) se transformou em 
um feito inspirador do levantamento e organização política do movimento indígena Katarista 
no altiplano boliviano. Ele também anunciou que retornaria. 

Mito: Mãe Menina:

Em um lugar rodeado de montanhas, banhado de rios e cascatas, povoado por árvores, onde 
viviam todos os tipos de animais, habitava uma anciã que carinhosamente era chamada de Mãe 
Menina. Era muito trabalhadora e cuidava dos seus netos que eram órfãos. Em sua casa viviam 
alguns animais: cães, ovelhas galinhas e outros. Era uma casa com sabor de vida, havia panelas 
grandes, cheias de trigo, cevada, também outras continham mote e chicha, mas também havia 
outros utensílios de cozinha e de trabalho. Mãe Menina tinha no centro de sua casa um fogão 
com uma panela onde preparava a comida de cada dia. Ela como avó, partilhava com seus ne-
tos, seus animais, seus vizinhos, pois ela era muito generosa. 

Inesperadamente um dia, chegou à sua casa uma pessoa vestida de uma forma diferente para 
a região, seu porte e seu rosto também eram diferentes. Chegou à casa e saudou allinchishi 
senhora! Mãe Menina disse: venha, entre? De onde é que você veio? Tenho um pouco de co-
mida, fiz para meus netos, mas quero brindar a sua vinda. O visitante pegou o prato de comida 
e comeu sem saborear. Mãe Menina perguntou se queria mais e ele respondeu: mais, mais e 
mais!

Conforme ia comendo, também ia escurencendo e em seguida chegou um momento em que já 
não era possível enxergar nada, mas o homem seguia dizendo “Quero mais!” Com um pouco 
de medo, a avó tentou acender o fogão a vento e sopro, pois ela não tinha fósforo nem outras 
coisas para acender, por isso o fogo sempre estava aceso entre as pedras do fogão. 

Tentou varias vezes, mas não conseguiu acender e estava cansada. Nesse momento chegaram 
seus netos e amigos e ajudaram. Mãe Menina ficou contente ao vê-los e pediu que a ajudassem. 
Sopraram juntos e o fogo acendeu, com a luz puderam ver aquele homem que parecia grande 
e forte, se assustaram e abraçaram a avó. Esse homem tinha a barriga quase do tamanho da 
cozinha da casa e a avó disse: eu dei a ele toda a comida, mas ele comeu tanto que eu não sei 
como  explicar. 
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Com o fogo puderam ver também a panela e viram que tinha comida, um pouco menos que a 
avó havia feito. 

Então todos se juntaram: avó, netos e outras crianças, também os animais da casa, gatos, 
cães, galinhas e até os ratos e todos fizeram esforços para mover o homem do local onde se 
encontrava. Mas com havia comido muito não conseguiam removê-lo, então a avó e os netos 
deitaram ele e fizeram ele rolar até a porta da casa, juntaram suas forças e o empurraram até 
o quintal, enquanto ele rolava, botava para fora tudo que havia comido e a terra voltou a re-
verdecer. Contentes, voltaram ao fogão onde encontraram a comida completa e quente; a avó 
repartiu a comida e todos arrumaram a casa, pois quando estava escuro o avô havia derrubado 
no chão pratos e outras coisas, alguns estavam quebrados. Logo começaram a cantar os galos 
e os pássaros, o sol nasceu e todos os animais chegaram ao campo que estava bonito e colorido 
por causa de tudo que havia saído da barriga daquela pessoa, inclusive plantas que há muito 
tempo haviam desaparecido. Então a avó e os netos juntaram os vizinhos e cantaram a vida 
que Deus lhes havia dado. 

Reflexão: O futuro está no passado. Os antepassados viviam de Deus proveniente. Recebiam 
tudo de Deus e da vida. A mulher cuidava de sua panela para dar comida e sua alegria era par-
tilhar. O sistema atual que nos ensina a não partilhar, é símbolo do capitalismo que transforma 
a terra em pedregulhos. O rico estrangeiro pedia só para ele e comia tudo retirando todos os 
bens dos mais pobres. O sistema leva ao enriquecimento de alguns. A solução foi a unidade de 
toda família, com todos animais. Quando o mal é destruído o bem volta em abundancia. Pro-
curamos construir uma vida nova. E todos temos que contribuir com isto. A harmonia inicial 
cuidada por uma anciã que se sente responsável pela vida e pelos mais frágeis (os órfãos). A 
avó arruma o que a natureza dá (nos recipientes), ela é sábia, capaz de transmitir calor, energia 
etc. Esse estilo de vida pode ser facilmente enganado ou manipulado por alguém (sistema, 
ideologias, religiões etc) que disfarçados de nossas próprias coisas chegam ao coração da avó 
e aos bens desta casa com o fim de acumular, nem ao menos desfrutam: é ter por ter. A solução 
vem de nós, que às vezes já está entre as cinzas, que demanda esforço para acender mas é pos-
sível conseguir se nos juntamos entre todos, esse fogo, luz que ajuda a iluminar e reconhecer 
o que está afetando nossa casa e nosso coração.

Reflexão bíblica. Apocalipse 21, 1-8. Mt 6, 24-34

O mito do paraíso terrestre está adiante, como a utopia do Reino, a Terra sem Mal.

Os antepassados viviam a confiança em Deus provedor de quem recebiam tudo para a vida, 
como os pássaros, que nem semeiam, nem colhem, como as flores que vivem melhor que Sa-
lomão. 

A família que compartilha encontra pronta sua comida, símbolo do bem viver das comunidades 
originárias. A família que não sabe compartilhar encontra sua terra cheia de pedras, símbolo do 
capitalismo que explora os bens e transforma a natureza em deserto e pedregulhos. 

No mito de “Mãe Menina” o estrangeiro se aproveita da panela comunitária do pobre. Os 
pobres unidos com os animais conseguem retirar da casa o estrangeiro aproveitador, que sai 
rolando e se arrebenta todo.O que comeu serve de matéria para renovação da terra e dá abun-
dante produção de plantas e animais. Renova-se a natureza, as pessoas, as famílias e as comu-
nidades. 

A vida presente é uma motivação para a luta que promete a renovação, o retorno a uma nova 
vida. Vivemos a esperança de um novo céu e uma nova terra. 
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Esperança da vida em plenitude. O Reino que já está, mas ainda não.

Temos que seguir construindo, com base no passado um novo mundo é possível.

A luta não é apenas social, é o caminho para a liberdade integral de toda a humanidade até 
chegar à vida plena.

Rito aos quatro cantos e quatro elementos. Uma água que é vida. Outra terra. Outro fogo. O ar 
vem de todas as montanhas. 

Cantam: “Povo andino ponha-se a cantar, povo que canta não morrerá”.

Semear a vida e a paz.

O camponês sai a semear a PACHAMAMA (mãe terra) se alegrará.

Quichas e aymaras querem cantar seu… e não morrerá.

Uma canção, uma canção chega aos campos e às cidades.

a) Região Caribe

Escutamos sete relatos. Decidimos optar por um da Venezuela. A formiga Maraiza. Da selva 
do Orinoco. 

Dramatizam o mito da formiga Maraiza (companheiro ou companheira).

Mito Maraiza

Era uma comunidade de formigas, muito alegres e trabalhadoras. Havia uma família de formi-
gas que vivia nos brazos do Orinoco. Ali se destacava Maraiza, que era a formiga mais nova 
da família. Eram muito alegres. Maraiza alegrava a todos. Papai e mamãe formiga sempre se 
preocupavam com ela por ser a mais nova dentre todos os filhos. Eles a acompanhavam e da-
vam bons exemplos.

Maraiza foi crescendo, deixou de ser criança, se transformou em mulher. Começaram a sair 
umas manchas escuras na pele de Maraiza.Ela não sabia o que fazer e foi correndo pedir ajuda 
aos seus pais. Os pais não sabiam o que fazer, e as irmãs também se assustaram. Disseram: 
peçamos ajuda.

Do outro lado do Orinoco moravam alguns amigos do papai. Decidiram ir até lá. Começaram 
a organizar a viagem. Decidiram ir todos juntos. Fizeram uma barca, a Curiara (que represen-
ta a cosmovisão de Waraos). Fizeram também um remo para cada um deles. Prepararam-se. 
Montaram Maraiza em uma folha. E remaram, remaram e remaram. Remaram toda a tarde. 
Estavam cansadas e anoiteceu. De repentecaiu uma tempestade. A família a protegeu para que 
não caísse. Ficaram ao seu redor e a animaram para que seguisse. Assustados, chegaram até a 
margem do Orinoco. 

Os tigres, donos da outra margem as viram chegar e foram ao seu encontro. As formiguinhas 
tiveram medo. Mas os tigres disseram: Não tenham medo. Deram muitas frutas e um peixe 
preparado de mil maneiras. Então as formiguinhas disseram: “irmãos tigres, já não temos 
medo de vocês”. Eles responderam: “continuem comendo e descansem. Faremos nossa parte.”

Dizia o tigre “o que vamos fazer com elas? Veja tigre [esposa], a formiguinha está enferma. 
Vamos ao monte buscar algumas plantas para que recupere sua saúde e volte a ser uma garota 
sã”.
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Como estavam cansadas, as formiguinhas dormiram. Os tigres chegaram à sua casa e prepa-
raram as plantas. Acordaram-na para tratá-la. Ela tomou o remédio e o tigre e a tigresa foram 
também descansar nessa noite. 

Quando amanheceu, Maraizafoi a primeira que acordou. Feliz, acordou seus pais porque esta-
va curada, as manchas haviam desaparecido. Procurou os tigres para agradecer. As formigui-
nhas queriam ir, mas os tigres disseram: “não se vão, fiquem conosco, compartilhem da nossa 
terra”. Agradeceram e ficaram por um tempo. Os tigres lhes ensinaram o segredo da selva, os 
cantos rituais, a caçar, as plantas medicinais e ensinaram sua sabedoria. 

Chegou o dia em que tiveram que voltar ao seu território. Com o tempo as formiguinhas se 
tornaram sábias e compartilharam seus conhecimentos com outros habitantes da selva. 

Reflexão sobre o mito: Tem elementos fundamentais, porque se comportam como pessoas. No 
principio da criação havia entendimento, diálogo. As formigas representam os habitantes da 
selva, que vão de um lugar para outro. Essas formigas vão caçando e pescando e se encontran-
do com outras. Como não sabem tudo, buscam outros que saibam. A sabedoria é representada 
pelos tigres, que não escondem a sabedoria e a compartilham e acolhem. 

Gostam de ensinar sobre tudo, entendem que o conhecimento não pertence a eles e só faz 
sentido quando posto a serviço dos demais. Uma amizade profunda e sincera com os povos 
que vão compartilhando a selva. Aparece também a canoa. Não é só a transposição, é onde se 
põe todo o alimento. A canoa é uma pequena casa, onde está representada a vida inteira. Nessa 
pequena casa, se move todo o universo. 

O rio Orinoco é a grande serpente que, enquanto percorre o território, fecunda tudo. É um 
grande desafio, mas sabem que do outro lado encontrarão sabedoria. Sabem o que farão para 
utilizá-la. Os mais velhos são os tigres. Ir de um lugar a outro os enche de sabedoria. Vão 
seguros na canoa e, se possuem a força para alcançar o seu objetivo, a tempestade não os 
afogará. Somos nós mesmos no grande acompanhamento do povo, voltando às raízes, à sabe-
doria, conhecendo o território, como em meio à solidariedade com o povo, é o que dá força e 
sabedoria. O território do povo Guaraóestá ameaçado. Eles estão sendo levados para pequenas 
cidades, onde já não são donos da selva. O que interessa aos invasores são as riquezas da terra 
tradicional. 

Os Guarao são comunidades nômades. Pelo fato de serem poucos,são solidários entre si, e 
muito trabalhadores. 

O Orinoco se associa À fertilidade. 

Tigres: são associados à sabedoria, encarnam os avós. O fato de que pareçam animais é uma 
alusão à harmonia. 

Os três elementos se associam ao conhecimento, à harmonia, à convivência. 

Viver assim permite que permaneçam em solidariedade, sem preocupação, compartilhando as 
experiências e tudo o mais. 

O bem viver consiste em ajudarmos uns aos outros, compartilhar, lutar contra os males deste 
mundo e neste ser uma grande família, de nos preocupar-nos com o bem dos demais. 

A solidariedade sempre nos ajuda a seguir em frente. 

Iluminação bíblica
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Bem viver é a luz, é cuidarmos uns dos outros, buscar a cura dos males para que flua a sabe-
doria entre todos. Ilumina o texto da multiplicação entro os pães. Outro texto importante é a 
passagem dos atos e dos apóstolos onde se coloca tudo em comum. 

a)CLAI

Mito da criação do equador

O Pequeno Deus Deusinho caminhava sozinho entre uma grande plantação de milho, e ob-
servou que havia muito milho pronto para a colheita. Sentiu-se sozinho e pensou que deveria 
criar outros seres semelhantes a Ele. Então recorreu aos milhos de todas as cores e tipos. Eram 
brancos, negros, vermelhos, amarelos, cor de café. Ele os levou para sua casa. Ali debulhou, 
moeu e fez uma farinha, então amassou tudo e, com suas mãos, formou seres humanos que 
representam a família. Mulher, homem, meninos e meninas. E as massas eram de cores dife-
rentes que representam a diversidade humana. 

Reflexão do mito

O milho é a fonte de onde surge a vida. Neste mito de criação podemos interpretar que os 
povos indígenas andinos do equador Imbaruba e Saraugo são filhas de filhos de um Deus que 
cultivava a terra, que semeia e colhe milho. Um Deus que está na terra e que caminha em meio 
à plantação para cuidar e proteger. Um Deus que se sente só e que por necessidade de comu-
nicação com seres semelhantes a Ele, cria seus filhos de milhos diferentes, diversos, mas em 
equidade. 

b) MESOAMERICA

Mito Manuel. Mito Tseltal de Chiapas, México

PERSEGUIÇÃO DO POBRE Manuel

Introdução

Este pobre é muito conhecido por suas grandes obras, tem um rosto comum entre os pobres. 
Conhece bem o trabalho e a vida do campo, muitos o receberam em suas casas e lhe deram de 
comer e um lugar para descansar. 

É sensível e sorridente e sua presença é humilde. Ao fim do contato com ele se descobre o filho 
de DEUS, o Cristo no meio da vida, na natureza, no sofrimento e nas culturas. Neste cader-
ninho lhes sugerimos ler e refletir com outros, para juntos compartilharem suas experiências. 

A ceiba

O pobre Manuel visitava as grandes montanhas e povos. Um dia se encontrou no caminho com 
uma amiga que se chamava Ceiba, chegou perto dela e pediu pouso para dormir uma noite 
porque já era tarde, então Ceiba abriu as portas de sua casa e disse:

“Adiante amigo, confie em mim, ninguém sabe onde andas, descansa e dorme tranquilo”.

Enquanto descansava, o pobre Manuel começou a conversar com sua grande amiga. Ela lhe 
serviu um jantar delicioso, e depois disso foram dormir. À noite, enquanto o pobre Manuel 
dormia, passou ali um grupo de homens perguntando por ele, mas não obtiveram resposta por-
que ninguém sabia que ele dormia tão perto. 

Entretanto, Ceiba descobriu, ao conversar com o pobre Manuel, que ele erao filho de Deus. No 
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dia seguinte ele se levantou muito cedo e se despediu dizendo: “Amiga, estou muito agradeci-
do por tudo, bendita seja tua casa e toda tua vida. A partir de agora serás maior e mais resistente 
que os demais”. 

O Cedro (árvore santa)

O pobre Manuel ia para as bonitas montanhas quando encontrou com outro amigo que se cha-
mava Cedro. Saudaram-se amigavelmente, em seguida, pediu pouso ao seu amigo, pois estava 
muito cansado. Logo o amigo abriu as portas de sua casa para ele, colocando-a à sua inteira 
disposição. 

Como Manuel estava muito cansado, deitou-se em uma tábua durante a noite. Antes de ama-
nhecer se levantou para se despedir do seu amigo e lhe disse: “Não sei quando voltarei a te 
visitar, pois há alguns mal entendidos sobre as minhas obras e andam me perseguindo”. “Não 
tenho como agradecer isto que fazes por mim, mas virão outros que te estimam e farão para ti 
o que fizestepor mim.”

A Caoba

Uns dias depois o pobre Manuel se encontrou com um elemento muito miserável, que se cha-
mava Caoba. Ela não queria falar, mas perguntou ao pobre Manuel de onde vinha e aonde ia, 
o que buscava e por que andava “como um limoeiro”. 

Então, o pobre Manuel se inclinou um bom momento a pensar, e logo levantou a cabeça di-
zendo: “Não quero que se incomode, deixa-me apenas descansar à sombra desta árvore”, as-
sim, começou a dormir num lugar sujo e molhado. No dia seguinte despediu-se dela, mas sem 
agradecer. É por isso que a maior parte dessas árvores é podre por dentro, com lodo no tronco. 

O semeador

Em outra ocasião, junto ao caminho estava um camponês semeando seu terreno quando che-
gou o pobre Manuel perguntando: “ouça-me irmão, que semente está semeando?” O camponês 
respondeu: “Estou cultivando pedras”. O pobre Manuel respondeu dizendo: “Neste solo colhe-
rás pedras e viverás como elas”, e seguiu seu caminho. 

No dia seguinte, muito cedo, o camponês saiu de sua casa para terminar de semear a terra. Ao 
chegar se pôs a chorar amargamente, pois já não pôde semear o milho devido à quantidade de 
pedras de todos os tamanhos, e assim, colheu pedras.

O pozol

Um dia quando Manuel passava por terras onde os camponeses cultivavam milho junto à estra-
da, encontrou uma mulher com seu esposo semeando milho amarelo. Saudou os dois e pediu 
a eles um pouco de pozol para acabar com a fome e a sede que estava sentindo durante todo o 
trajeto. 

O casal respondeu: “Senhor, a agua acabou por causa do calor”. O pobre Manuel ordenou à 
mulher e a seu esposo dizendo: “Vão e levantem aquela pedra, encontraram água fresca para 
sempre e não sofrerão mais sede no seu trabalho”. Então foram e encontraram muita água 
fresca. 

Ao ver a água, convidaram o pobre Manuel para que bebesse junto um pouco de pozol que eles 
tinham, depois ele se despediu do homem e da mulher dizendo “se alguém passar e perguntar 
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por mim, digam a eles que me viram passar quando vocês estavam semeando em seu terreno”. 
No dia seguinte o fato se cumpriu e o milharal já estava crescido, pronto para ser colhido.

O convidado pobre

Por onde quer que fosse passando o pobre Manuel encontrava muita gente semeando, porque 
era o tempo de cultivar milho, feijão, abóboras, mandiocas, banana e outros. 

No último terreno encontrou um homem semeando milho branco e negro. Como já era tarde e 
não queria andar mais, entrou e verificou os furos para ver quantos grãos de milho o homem 
havia colocado. Depois entrou para semear e o camponês não percebeu como terminou de 
semear seu terreno. 

Uma vez tendo terminado de semear, o camponês convidou o pobre Manuel para a sua casa. 
Ao chegar apresentou sua esposa e disse: “Olhe, trago este pobrezinho que me ajudou a semear 
e com ele pude terminar o trabalho”. A mulher saiu para receber o pobrezinho e o abraçou.

Enquanto o pobre descansava a mulher se preocupava porque não havia espaço suficiente em 
sua casa para hospedá-lo, e não sabia como agradecer o seu trabalho. Mas tarde matou a única 
galinha que tinha para servir ao visitante.

Quando a mulher estava depenando a galinha o pobrezinho chegou junto a ela e disse: “Não 
tire as penas em qualquer parte, vá tirá-las dentro do galinheiro, deixe-o bem fechado e ama-
nhã o abra como sempre faz”. 

Quando a janta estava servida em uma mesinha redonda, chamaram o pobrezinho para que 
comesse com eles. Quando entrou, agradeceu o jantar e, ao terminar, viram que ele quase não 
havia comido nada. Deixaram-no dormir no seu quarto e foram dormir na cozinha. 

À meia noite a mulher acordou seu esposo porque ela tinha visto uma vela acesa no quarto 
onde estava dormindo o pobrezinho, mas também se via a lua cheia iluminando o horizonte. 
Depois disso não conseguiram dormir e viram o pobrezinho sair. 

A mulher foi levantar o colchão e encontrou uma coisa enrolada embaixo da almofada. Em 
seguida o homem saiu correndo para encontrar o pobrezinho para entregar o que havia esque-
cido. Quando o alcançou entregou o embrulho, mas não ele não quis receber e o camponês 
voltou para dá-lo à sua mulher. 

Ao chegar em casa, o galo cantou e do galinheiro se ouvia “quihiquiriquito, quihiquiriquito”, 
que significava Jesus Cristo. Muita gente escutou o galo cantar. 

Ao amanhecer, a mulher abriu o galinheiro e viu sair primeiro um grande galo, depois as gali-
nhas, depois frangos de diferentes cores e tamanhos. 

A Espiga

O pobre Manuel estava passando em um lugar, quando pediu algumas espigas de milho a um 
camponês que estava colhendo seu milharal, mas este não quis dar nada a ele e ainda disse que 
não eram para dar, mas para vender. 

Na tarde do mesmo dia veio uma forte ventania, derrubou as melhores partes do milharal e fi-
cou como se alguém houvesse destruído tudo com um pedaço de pau. No outro dia o camponês 
chegou e, sem saber o que fazer, ficou nervoso e começou a reclamar…

Mais adiante o pobre Manuel chegou a um milharal que tinha apenas milhos novos, ali lhe 

48 VII Encontro Continental de Teologia Índia - SUMAK KAWSAY E VIDA PLENA



deram uma porção de espigas novas, mas ele só quis duas. No dia seguinte havia espigas ma-
duras e cada pé de milho estava carregado com espigas grandes. Também deram graças a Deus 
queimando velas e incenso. 

O pescador

Um dia o pobre Manuel chegou à margem de uma lagoa e encontrou um homem pescando em 
uma balsa, logo o chamou e disse: “Amigo, traz tua balsa e me leva pro outro lado”.

Respondeu o pescador: “Senhor, preciso descansar um pouquinho”. Então o pobre Manuel 
subiu em uma árvore que estava junto à margem da lagoa, esta árvore se chama patathe.

Os perseguidores

Um grupo de homens chegou também à margem da lagoa querendo pegar o pobre Manuel, 
começaram a buscar pistas. Um deles foi tomar água da lagoa e viu uma pessoa sentada debai-
xo da água e gritou: “Venham todos, aqui está aquele que viemos perseguindo!” Logo foram 
também tomar água, pois pensavam em tomar a água e pegar quem estava em baixo dela.  Mas 
era só a sombra de alguém sentado em cima da árvore. 

Depois, saíram um por um porque não agüentavam mais beber água e um deles foi ao pé de 
patathe onde o pobre Manuel estava sentado. Ao vê-lo levantou e gritou: “Ei, venham todos 
rodear o tronco da árvore”. E quando o fizeram viram o pobre Manuel no topo da árvore. 

Todos tentaram subir na árvore, mas ninguém conseguiu e deslizavam a mão na casca da ár-
vore, mas porque também estavam encharcados de água. Depois tentaram cortar a árvore, mas 
resultou que quanto mais cortavam a árvore ficava cada vez maior. O pobre Manuel desapare-
ceu no meio deles. 

A festa de carnaval

Em certo momento o pobre Manuel se sentiu muito só, triste e desanimado e nervoso. Era 
totalmente infeliz porque não sabia o que fazer e os perseguidores o cercavam cada dia mais. 

Um dia chegou a um povoado grande e ali falou com algumas mulheres e alguns homens. Com 
eles organizou uma festa para deter um pouco os perseguidores.

Todo mundo aceitou celebrar a festa surpresa, nomearam o “rei da festa” e cooperaram para 
organizar a festa principalmente a alimentação para os povos que viriam das proximidades. 

A festa estava muito divertida, uns tocavam todo tipo de instrumentos e outros cantavam, 
ouros jogavam e outros dançavam enquanto outros mantinham a ordem, e outros negociavam 
fazendo trocas de mercadorias. Logo chegaram os perseguidores, indo para perto do músico 
que tocava uma música muito bonita. 

Perguntaram a ele onde havia aprendido a tocar o violão e onde o havia comprado. O músico 
respondeu: “Meu pai me ensinou a fazê-la e aprendi a tocar sozinho”, ao ouvir isto ficaram 
admirados. Enquanto os perseguidores se entretinham com a festa o violeiro sumiu e nenhum 
deles imaginava com quem haviam falado. 

Na festa estavam servindo uma bebida muito saborosa que não embebedava as pessoas. Os 
anfitriões tinham guardado ela em recipientes limpos e muito resistentes, mas os perseguidores 
foram escondidos pegar a bebida e encheram os recipientes com suas urinas e deixaram tudo 
como estava. 
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Então a festa ficou agitada, todos ficaram loucos e começaram a brigar, gritavam dizendo men-
tiras e assim foram se retirando um a um. Por isso que alguém que bebe demais fica louco e 
revoltado com um líquido que faz o mal penetrar na gente.

Pegaram o pobre Manuel

O pobre Manuel estava exausto por todos os sofrimentos que vinha passando em todos os lu-
gares. Desmaiado de tanto suor, sede e fome, já não agüentava mais. Por isso se deitou ao lado 
do caminho à sombra de uma plantação de banana real.

Enquanto se recuperava, um pássaro pousou nas folhas da bananeira, o pássaro começou a 
gritar dessa forma: “pehe!,pehe! Pehe!”. Quando gritava abaixava a cabeça assinalando que 
havia alguém debaixo das folhas.

O pobre Manuel se sentia muito incomodado com o canto do pássaro, por isso o maldisse di-
zendo: “Não gosto que faça isso, que feio, que feio és! Não serves para nada”.

Logo chegou o grupo armado, que ouviu de longe o grito do pássaro, para pegar o pobre Ma-
nuel. Quando chegaram, foram direto para onde o pássaro apontava. Rodearam e agarraram 
violentamente o pobre inocente e torturaram-no de toda forma. Saía sangue por toda parte do 
seu corpo, por isso agora existe um tipo de banana avermelhada, devido aos golpes e sangue 
que saiu do pobre Manuel. 

O pobre Manuel estava rezando de joelhos quando chegou o grupo que o procurava, mas não 
respeitaram sua oração. O pássaro que entregou o pobre Manuel abre muito sua boca para gri-
tar. Hoje se chama pássaro “feio” e começa a gritar às quatro da manhã nos meses de março e 
abril. Não se come a carne deste pássaro, é proibido por causa da sua maldição.

Reflexão sobre o Mito Manuel em relação ao viver-bem

Na introdução vemos que a parte do Bem Viver é o conhecer, o ver e o sentir do que está vi-
vendo a comunidade. 

O mito nos diz que Manuel visitava as grandes montanhas e caminhava. O bem viver implica 
em caminhar, não se sentar, não ficar estático. No encontro passado o tema foi a migração, 
sobre o caminhar. 

Caminhando, Manuel chega à Ceiba que o acolhe, divide a comida. Ele agradece e dá graças. 
Vivem-se estes valores em nossas comunidades. Chega depois ao Cedro, que lhe dá a mesma 
acolhida que a Ceiba. São valores do Bem Viver: acolher, compartilhar, agradecer e dar gra-
ças. Encontra-se também com a Caoba, que faz muitas perguntas e não o acolhe. Por isso tem 
o coração do seu tronco podre. Não viver os valores do bem-viver, é apodrecer, enlodar-se. 
Aproxima-se das três árvores, três é o símbolo da mediação. Por isso ser mediador também é 
parte do Bem-viver. 

O Bem-viver é abundância, generosidade, harmonia, cheiro bom na essência do ser da pessoa. 
Implica o mais profundo do ser da pessoa. As pessoas que semeiam e oferecem seu alimento, 
o único que possuem, recebem a bênção que abunda seu alimento. 

Semear com as pessoas: O casal o deixa dormir em seu quarto. A mulher mata sua única ga-
linha para o seu jantar. Por esta generosidade da família, Manuel dá à mulher o presente da 
abundância de seus animais. O Bem-viver tem relação com semear o coração de cada pessoa. 
Como na Bíblia, a viúva (Mc 12, 41-44). Na atualidade a mulher nas nossas comunidades e 
povos é fecunda e tem o dom de multiplicar e administrar o que se tem no lar. 
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A festa comunitária é também parte do Bem-viver. Nela encontramos quatro valores que são: 
A festa é organizada em assembléia, a organização dela, os serviços que se dão na preparação 
e no decorrer dela e a cooperação que se faz, em especial o serviço para que aconteça. 

Depois de caminhar, Manuel, se encontra exausto, sofrimento, sede, fome, esgotamento, apri-
sionamento e tortura. Foi perseguido, foi traído, mas também faz oração. O Bem-viver está 
sendo perseguido, ameaçado. A Mãe Terra está esgotada, cansada, torturada e traída como Ma-
nuel. O sofrimento deste homem é o sofrimento da Mãe Terra. É também o nosso sofrimento. 

Iluminação: a proposta de Jesus Cristo da Vida Plena
e o Reino de Deus

Aporte dos Assessores

Pastor Lázaro Gonzáles, do Clai:

Temos compartilhado muito da riqueza desta caminhada. Temos que ampliar o  Bem Viver no 
sentido de pensar e agir bem. Se não há um Bem Pensar, não pode haver um Bem Viver. Alem 
do mais se necessita um Bem Agir. Temos que semear bem, senão a colheita não vai dar. E se 
não o fazemos bem, não há bem viver. O bem cuidar, vou cercar minha roça. Quando se dá a 
colheita, se tem que viver o bem partilhar. Como Zapotecas, temos uma festa, uma palavra que 
se parece com o Bem Viver: Gelagetza que é ajuda mútua. É compartilhar os frutos da terra 
entre todos. É dançar porque a colheita se deu. Nenhum campesino semeia e se põe a desfrutar. 
Para que tenha o que partilhar com seus irmãos. A vida do campo é um sacrifício. A vida do 
campo é trabalho. Muitos irmãos já não querem semear o campo. As mãos campesinas são tos-
cas. A vida plena é sacrifício, é trabalho que não é qualquer um que entra; é organização, luta, 
esperança, fé, porque se não se deu a roça este ano, espera que o ano que vem se dá bem.  A 
vida mesma é um sacrifício, é trabalho. Se vamos a nossos mitos, os mitos nos falam também 
que os deuses se sacrificaram por nós. Disseram vamos a fazer um luzeiro maior e fizeram uma 
fogueira grande.  Disseram para o deus rico, mas teve medo. Mas um deus rico sopra e surge 
o sol. Ao ver isso o rico sopra e surge a lua. Os deuses mesmos se sacrificaram para fazer o 
homem, para fazer a criação. Se nós vamos a Bíblia, Deus trabalhou seis dias. Para preparar 
a vida plena, para preparar o Bem Viver.  Deus se sacrificou seis dias e viu que o que havia 
feito era muito bom. Quanta alegria quando o campesino vê sua roça. Os deuses se sacrificam 
para nos dar a vida. O Deus da Bíblia se pôs a trabalhar para dar-nos o Bem Viver.  Criaram o 
homem para que vivesse o Bem Viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundân-
cia, disse Jesus, mas sua vida foi de trabalho e de sacrifício. Há de trabalhar, há de lutar, há de 
sacrificar-se e depois virá a vida boa.  Vários de nossos líderes  foram assassinados e não viram 
os resultados de seu trabalho. Talvez dentro de alguns anos, dirão isto foi feito por Paulo, Ele-
azar, Lazaro. E darão graças aos que trabalharam. Às vezes somos muito egoístas com o que 
queremos para nós mesmos, para nosso tempo. Se somos seguidores de Jesus, que disse “Eu 
vim para que tenham vida e a tenham em abundância”, aquilo que estamos semeando outros 
colherão. Confiando que esta obra de Deus e se Jesus nos disse, eu vim para que tenham vida 
e a tenham em abundância. Que Deus nos abençoe e que nunca esqueçamos o trabalho e a luta 
por conseguirmos a vida plena. 
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Padre Raúl Lugo

Saúda a comunidade em língua Maya peninsular. Reflexão da relação do Bem Viver em a men-
sagem e vida de Jesus de Nazaré, os pontos de coincidência. 

Nos perguntamos se a Bíblia Cristã, particularmente a tradição de Jesus nos evangelhos sinó-
ticas, tem uma proposta de bem viver que pode entrar em diálogo com as propostas de outras 
culturas originárias. Permitam-me começar com uma citação. Trata-se de umas palavras de 
Tertuliano, um avo, dos primeiros séculos de cristianismo. Dizia Tertuliano em sua língua 
original, latim: CARO CARDO SALUTIS, ou seja, A CARNE É O CORAÇÃO DA SALVA-
ÇÃO. Se referia Tertuliano ao mistério da encarnação, afirmando que a carne (de Cristo) é o 
quício, o meio indispensável , o veículo escolhido por Deus para que a salvação chegue à hu-
manidade. Se, desta perspectiva cristã, o mistério da encarnação é a porta de entrada adequada 
para entender como Deus quer relacionar-se conosco e nos salvar, então conhecer e seguir a 
Jesus Cristo constitui o próprio coração de nossa religião. 

Centro-me na pessoa de Jesus. Para conhecer a proposta de bem viver que Jesus nos trouxe,  
temos que olhar diretamente a sua pessoa e suas circunstâncias. Quando falamos de Jesus 
Cristo, não podemos esquecer que se trata de um judeu, leigo, filho de um artesão, que a cada 
sábado ia à sinagoga, que abandonou a sua família para dedicar-se a pregar a chegada do Reino 
de Deus, rodeando-se de homens e mulheres que o acompanharam, fascinado por sua palavra 
e seu testemunho. Este homem singular plantou na gente de seu tempo uma nova maneira de 
viver e de relacionar-se com Deus e com os demais. 

Duas aproximações preliminares ao Bem viver na vida e pregação de Jesus.

Não é tão difícil conhecer qual é a proposta de “bem viver” de Jesus. Poderia tomar muitos 
textos diferentes (parábolas, disputas de Jesus com os fariseus, milagres...) para aproximar-nos 
à compreensão do “Reino de Deus”, categoria teológica na qual Jesus encerrou sua proposta 
de “bem viver”. Sem dúvida não quero ser exaustivo. Prefiro partir de dois textos que podem 
servir como sintetizadores de proposta citada: a resposta de Jesus à averiguação de João Ba-
tista, preso por Herodes, que manda perguntar-lhe: “És tu que há de vir ao mundo, ou temos 
que esperar outro? (Lc 7, 18-23) e a parábola das ovelhas e os cabritos, contada no final do 
evangelho São Mateus (Mt 25,31-46)

O Mestre de Nazaré faz uma lista de situações que degradam a humanidade de quem as pa-
decem.  A lista inclui os grupos mais desfavorecidos de Israel: cegos, coxos, leprosos, surdos, 
mortos e pobres, seis categorias que destacam alguma carência (falta de vista, de movimento, 
de pureza cutânea, de audição, de vida, de dinheiro e reconhecimento social). A estas seis si-
tuações, sem dúvida desagradáveis para o Deus que Jesus prega, o Mestre coloca uma ação 
libertadora: os cegos vêem, os surdos ouvem...

O Reino de Deus nesta proposta faz superar estas carências. O que tem realizado é fazer pre-
sente a proposta do Reino. Isto não é só um assunto de religião. Não é um reformador religio-
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so, não veio para aquilo que leram. Veio a propor um projeto de vida.

Faço uma lista de 5 ou 6 características do Reino de Deus.

1. A Glória de Deus é que o ser humano viva, a pessoa respeitada. O texto do conflito sobre 
a observância do sábado.

2. Deus é pura misericórdia. Se trata da parábola do Bom Samaritano (Lc 10,25-37). O 
problema é: que não sei quem é o meu próximo. Mas Jesus vai mais além. Quem se fez 
próximo do homem que estava atirado no chão? O bem viver se constrói quando se vê 
a necessidade e apóia seu irmão.

3. Os mais fracos vão primeiro. Os convidados ao banquete (Lc 14,15-25). Lázaro e o 
banquete (Lc 16,19-31) As crianças eram crianças de rua, abandonados. Os novos des-
cartáveis  ou sobras do sistema atual são os idosos.

4. O poder é serviço. Homogeneidade na Bíblia. Quem é o maior (Mc 10,35-45) aquele 
que quer ser o maior que seja o servidor. Vinhateiros homicidas (Mc 12,1-12) os que se 
sentem donos, sem ser-lo, não respondem ao coração do dono. Uma mesa compartilha-
da é o sonho de Deus.

5. Todos somos irmãos, todos somos iguais. Jesus construiu uma comunidade fraterna. 
Que não seja assim entre vocês (Mt 23,1-12). Que todos os que formam a comunidade 
de Jesus são iguais. A família segundo Jesus (Mt 5,21-22) Todos vão receber, Jesus pro-
põe um mundo de igualdade, onde não há discriminação. 

6. Perdão e não violência. Vencer a violência com amor (Mt 5,39-42) Tem a proposta de 
que os discípulos não podem responder a um mundo violento a não ser com a força do 
amor. Como fazem os indígenas.

Coincidências entre o evangelho e o Bem Viver nas culturas indígenas. Já não há Judeu, livre, 
rapaz, (Gal 3).  Ao fazer o lava-pés, (Jo 13,2-15) Jesus mesmo se transforma em pagão, escra-
vo, mulher.

Minha autoridade é que a família tenha os meios para viver, é o que pedia uma mulher indíge-
na. Os mais fracos vão primeiro. 

Creio que poderia servir para nossa reflexão posterior destacar algumas coincidências: 

1. Não é que enfatizamos em nossa maneira de aplicar a justiça em nossas comunidades, 
que mais que o cumprimento de normas ou o simples castigo do infrator, como se faz na 
justiça ocidental, nossos povos se preocupam pela recuperação da harmonia quebrada? 
(o ser humano acima das leis.)

2. Não é que nossas velhas tradições e mitos enfatizam que Deus nos fez todos iguais na 
dignidade e que no arco-íris da convivência humana não há cores que sobram nem hie-
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rarquias que fazem uns mais importantes que outros?  (preferência pelos mais fracos)

3. Não é que o rodízio de cargos nas comunidades, o trabalho comunitário (mutirão) é uma 
nova maneira de exercitar o poder, até lograr que aquele que governa “manda obede-
cendo”?  (o poder é serviço)

4. Não é que o resgate da visão de nossos avós e avos quem em Deus contemplavam com 
reverência o dualismo pai-mãe, homem-mulher, inspira a construção de uma comunida-
de que exclui todo tipo de discriminações?  (Deus é pura misericórdia.)

5. Não é que a prática do consenso comunitário praticada em nossas comunidades, em que 
as minorias encontram também representação e voz, é modelo de uma convivência que 
diminui a violência e ameniza os conflitos?   (perdão e não violência)

E estes são apenas alguns traços em que o Evangelho e as culturas indígenas parecem dar a 
mão. O bem viver de que Jesus é um testemunho referencial indispensável para a tradição dos 
cristãos e cristãs, encontra eco nas mais antigas tradições de nossos povos. E não é por acaso: 
já o mesmo Evangelho diz: O Espírito sopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem nem a 
onde vai. (Jo 3,8)

Não só não há contradição. A única maneira de evangelizar em um mundo dividido, é a partir 
das experiências dos povos indígenas.

Momento de deixar que a palavra penetre no coração – Oração final.
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TERCEIRO MOMENTO: SHUK MAKILLA (um mesmo agir)

Quinta-feira, 17 de outubro de 2013

Coordenou CLAI. Lázaro e Margarita

ORAÇÃO

Na língua Mapuche o irmão diz: Estamos em uma reunião de teologia indígena e há um bom 
pensamento e um bom viver em nossas conversas. Deu Pai dá-nos muita força para caminhar-
mos juntos, os sacerdotes, as sacerdotisas e os dirigentes aos meninos e meninas. Queremos 
unir todos juntos com muito amor, com muito afeto iremos todos juntos trazer a luz e sua força 
do céu para lutar juntos pelo caminho. Muito obrigado.

Na sombra de um arbusto vou cantar ao Criador da vida, és fonte de vida e de fortaleza, me 
guia por trilhas de justiça. Entre os cantos dos pássaros devemos estimar a grandeza que Deus 
nos deu. Jallalla, Kausacha “Vida plena”. 

Texto bíblico: Ezequiel 47, 1-12el  “Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam 
águas por debaixo do umbral da casa para o oriente; porque a face da casa dava para o orien-
te, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez 
sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até à porta 
exterior, pelo caminho que dá para o oriente e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu 
aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir; e mediu mil côvados, e me fez 
passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais mil côvados, e me fez 
passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos; e outra vez mediu mil, e me fez passar 
pelas águas que me davam pelos lombos.

E mediu mais mil, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, 
águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, 
filho do homem? Então levou-me, e me fez voltar para a margem do rio. E, tendo eu voltado, 
eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. En-
tão disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar; 
e, sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente 
que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá; e haverá muitíssimo peixe, porque lá 
chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será 
também que os pescadores estarão em pé junto dele; desde En-Gedi até En-Eglaim haverá 
lugar para estender as redes; o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar 
grande, em multidão excessiva.

Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis; serão deixados para sal. E 
junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto 
para se comer; não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto; nos seus meses produzirá novos 
frutos, porque as suas águas saem do santuário; e o seu fruto servirá de comida e a sua folha 
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de remédio.”

Gustavo Gutiérrez nos fala de beber do próprio poço e também saber beber dos poços alheios. 
Muitos humanos têm a experiência de Deus de uma maneira própria, ao aproximar-se de Deus; 
Todos os irmãos e todas as culturas têm em comum o beber desses poços da vida. Estes encon-
tros são para beber do poço alheio e enriquecermos das experiências dos demais. Porém todos 
os poços desembocam no mesmo rio que é a palavra de Deus.

A oração foi concluída cantando o canto nicaraguense: “Vós sois o Deus dos pequenos, o Deus 
humano e sensível, o Deus de mãos calejadas, o Deus de rosto curtido, por isso te falo eu, as-
sim como fala meu povo, porque és o Deus roceiro, o Cristo trabalhador”. 

MENSAGENS DAS TEÓLOGAS INDÍGENAS

Faremos um momento evocativo lembrando aqueles irmãos e irmãs que abriram o diálogo na 
Igreja, o diálogo ecumênico e leram o texto da torre de Babel com as orientações de ter uma 
língua que nos uma. Temos presente aquelas sementes que estão em nossos corações e nos 
nossos caminhos.

Somos mulheres que nos desafiamos a construir uma comunidade ecumênica e inter-religiosa 
e intercultural e se conseguiu articular uma rede de teologia índia asiática, africana e latino 
americana. Recordamos ao menos duas mulheres que apoiaram esta iniciativa, Maria Chá-
vez, que apoiou a partir do Conselho Mundial de Igreja, e Catalina Morales, da Guatemala. 
Tivemos nosso segundo encontro e estamos celebrando o Bem Viver. Apresentamos nossa pa-
lavra itinerante. 

MENSAGEM DAS TEÓLOGAS:

II ENCONTRO DE TEÓLOGAS INDÍGENAS DE ABYA YALA 

HERDEIRAS DE CULTURAS MILENARES

NOSSA PALAVRA VIVA

Nós mulheres dos povos Aymaras, Quechuas, Miskitu, Kaingang, Kichwa, Peruhá e Quitu-
cara, juntos as irmãs que se solidarizam com nosso processo, reunidas no segundo encontro 
de Teólogas Indígena de Abya Yala com o lema: “SENTINDO, NARRANDO, FAZENDO 
E CELEBRANDO” O BEM VIVER, O SUMAQ KAWSAY, EL SUMA Q’AMAÑA, LA 
VIDA DIGNA, nos dias 12 a14 de Outubro de 2013, em Cumbayá – Equador.

Acolhidas pelas montanhas Cotopaxi, Pichincha e Kayampi que nos irradiam com suas ener-
gias e nos fortalecem em nosso caminhar, antecedendo o VII Encontro Continental de Teo-
logia Indígena nos solidarizamos com a marcha de mulheres amazônicas que resistem ante a 
proposta do governo do Equador de explorar petróleo numa reserva ecológica com a maior 
biodiversidade do mundo, conhecida como El Yasuni ITT (Ishpingo, Tombococha, Puputini).
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Afirmamos a nossa palavra:

Na alegria do encontro e do caminhar como mulheres, não podemos nos limitar ao que apren-
demos e ao que nos ensinou a igreja e a sociedade; somos mulheres vinculadas com a terra, 
como símbolo da ancestralidade, de luta e de vida. Juntas caminhamos olhando ao horizonte 
que nos leva a outros encontros.

Como parte de nossa história ancestral, nomeamos nossos sentimentos: A esperança, a resis-
tência, a dignidade, o orgulho, a alegria e a solidariedade; por outro lado também nos sentimos 
ainda controladas e questionadas pelo poder dominante; e outras vezes com sentimentos de 
culpa  que geralmente nos vem dos espaços eclesiais e sociais, que geram indignação e raiva 
contra o sistema que nos impõe limites, e ao qual enfrentamos sem medo, nem preconceitos.

Em torno da árvore nos reconectamos com o Deus da vida, criando novos vínculos e fortale-
cendo nossas relações comunitárias para buscar nossas raízes profundas a fim de nos sustentar 
nossa identidade, nossa luta por direitos, terra, saúde, educação, soberania alimentar, entre 
outros.

Afirmamos que as narrações dos mitos são parte das biografias culturais de nossos povos mi-
lenares. Eles nos mantém ativas, atentas a escuta, e servem de orientação. Ali descobrimos o 
sentido da conexão com a natureza, a harmonia na diversidade, a centralidade na comunidade, 
em vez da individualidade, refletimos que o Bem Viver  nos desafia a compreender a vida de 
forma diferente.

Assumimos que o Bem Viver surge da vivência comunitária, da cosmovisão e da espiritu-
alidade de nossos povos, que compreende o universo como pariverso1, comunidade grande 
onde confluem as forças e energias da vida de maneira equilibrada, tendo como princípio a 
harmonia, equidade, reciprocidade, complementaridade e a espiritualidade; e não se trata de 
um discurso político clientelista e vazio.

Constatamos que, por seu turno, o modo hegemônico de fazer teologia fundamentou a discri-
minação de gênero, geracional e cultural, e promoveu a não valorização de nosso modo de ser 
e fazer teológico como mulheres indígenas. Por isso nos perguntamos:

•	 O que nos marca ou determina nossa experiência como mulheres indígenas teólogas?

•	 Que imagem de Deus nos foi transmitida?

Desde a sabedoria da espiritualidade e ancestralidade descobrimos outros modos de comuni-
car, expressar e articular nossa reflexão teológica que reflete outras normas de sentir e viver 

1 PARIVERSO: Na sabedoria andina, “pariverso” equivale à dualidade do universo masculino e do 
universo feminino. Essa dualidade é o princípio da totalidade andina. http://kuri-muyu.blogspot.com.
br/2007/02/introduccion.html
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a presença da divindade em nossa vida, em nossos povos e no cosmos. Por isso seguiremos 
promovendo espaços para seguir dialogando e recuperando mitos e narrativas que falam da 
tradição cristã e das tradições indígenas vivificantes.

A partir deste Encontro de Mulheres Indígenas Teólogas, estamos desafiadas a romper com a 
espiritualidade dualista e a teologia racionalista; vivenciando o processo da descolonização de 
nosso ser e conectando-nos com nossa subjetividade fecunda como fontes de água fresca. É a 
partir desta interioridade que conseguiremos mudar a realidade de injustiça, exclusão, descri-
minação e todas aquelas situações que atentam a vida digna.

Comprometemo-nos com a teologia indígena Plural e Intercultural que vincula a fé a vida, 
motivando-nos  a somar ações, lutas, sonhos, esperança de outras e outros sujeitos emergentes.

Finalmente, concluímos com  um chamado aos teólogos e teólogas  a desconstruir a teologia 
andro-antropocêntrica  que arranca da terra e da relação harmônica com os/as outros/as seres, 
e a construir uma Teologia impregnada do Bem Viver que gera vínculos com a terra, porque 
nos sentimos parte dela e somos  Terra.

Pujilí, Equador, 15 de outubro de 2013.

O momento de oração foi concluído rezando ao Pai nas próprias línguas indígenas, para que 
esse rio de sabedoria de nossos povos possa reverdecer onde quer que estejamos.

Palavras do Pe. Eleazar Lópes

Estamos em uma reunião onde a perspectiva que nos congrega é a visão de que se pode ser 
cristão sem deixar de ser indígena, porque podemos fazer discutir as duas fontes que moldam 
a nossa identidade. Porém, devemos reconhecer que não somos os únicos neste processo, tam-
bém existem outros encontros onde se reúnem líderes religiosos que apenas refletem desde 
a vertente puramente indígena, quer dizer, na matriz da religião de nossos povos sem buscar 
convergências com a fé cristã. Assim também constatamos outra prospectiva mais civil e laica 
que não fala de Deus nem de teologia porém, reivindica os mesmos mitos ancestrais para mo-
tivar a luta em favor dos direitos de nossos povos. Como indígenas cristãos não devemos estar 
em conflito com outras vertentes da Teologia Índia, porque, nelas estão nossos irmãos e, no 
geral, eles não nos rejeitam. Desse lugar nós lemos textos bíblicos e sentamos com Cristo no 
tapete ou na esteira da vida de nossos povos porque para nós Cristo também está presente na 
história com a luz que ilumina todos os homens; ele se encarnou também para nossas culturas 
e tem um rosto índio entre nós. Por isso hoje quando falamos das lutas que estamos fazendo 
a fim de que seja mostrada a diversidade da presença de Cristo entre nós e assim chegarmos 
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a unidade sem negar a diversidade que existe. O cristão não deve ser uma obstáculo a esta 
unidade, ao contrário, deve ser uma força que vem somar no esforço pela unidade. Deve ser 
aquele capaz de harmonizar nossos dois amores, a nossos povos e a Cristo num mesmo projeto 
de vida em plenitude.

Motivação do dia.

Deus está conosco quando estamos dançando, quando estamos caminhando, quando estamos 
chorando. Cremos num Deus conosco.  Esse encontro nos motiva a viver o Shuk Makilla, quer 
dizer, nosso fazer. Hoje se trata de compromissos concretos, trata-se de planejar compromis-
sos e ações para provocar as transformações que nos coloquem no rumo da vida plena. Se não 
sairmos com compromissos claros então não ficará nada e somente ficará um informe de que 
passamos muito bem e só. Ao regressar temos de ir à luta, assim como o canto, que fala de 
Deus com o “rosto curtido” o Deus que está na manifestação, um Deus que protesta, um Deus 
que enfrenta as injustiças. Na América Latina os povos não estão vivendo o que proclamam 
os governos, que se dizem socialistas, porque, ao menos no caso dos indígenas, seguimos 
padecendo com a exploração de nossos territórios. Não há justiça na economia. Seguimos es-
perando o Reino de Deus, porém para que ele chegue depende de nós. Estamos aqui para que 
possamos produzir os melhores projetos de ação. Já vimos o que nos impede, e hoje devemos 
propor ações para avançar e concretizá-las.

MEMÓRIA DO DIA ANTERIOR

Hoje, é “5 Ajpu”. De acordo com a cultura Maya, a força do dia de hoje é ajpu, que significa 
renovação, transformação. Os representantes de cada região dão voltas em torno do altar como 
um caracol que sua imagem caminha ao centro do coração. Ontem começamos a partilhar 
nossos mitos que iluminam o que estamos vivenciando. É a sabedoria que está no coração 
de nossos povos. Vamos recordar dos mitos. Foram os mitos: da formiga, do milho, da avó, 
Manuel, a do semear, a dos tigres. Os mitos são nossos espelhos  para ver se estamos vivendo 
a realidade de acordo com o projeto de Deus. No encontro não podemos dizer que “esse mito 
é desse povo”, agora são nossos mitos que vão nos ajudar a ver por onde temos que seguir. 
Agora vamos pensar na palavra que ficou nos nossos corações e dizer “em meu coração caiu 
esta gota de água dos mitos”. Trabalho, sacrifício, luta, solidariedade partilhada, fidelidade, 
gratuidade, perseverança, Deus da vida, verdade, esperança, nossa experiência, cura, nova 
terra novo céu, compromisso, resistência...

Ontem na parte da tarde, Lázaro nos dizia como o Evangelho impulsiona nosso projeto de vida 
e Raúl nos dizia que a vida de Jesus em sua cultura está na mesma panela. A proposta de Jesus 
é que tenhamos vida plena: a pessoa, meu próximo, a comunidade. Hoje pedimos que a força 
de nossos antepassados nos acompanhe e retornemos ao projeto de Deus.

Leitura preliminar da mensagem final
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É necessário fazer uma primeira leitura da mensagem final do encontro para que seja revisado 
e analisado pelos participantes do encontro.

TRABALHO POR REGIÕES

Partilhamos por regiões o trabalho prévio através de duas perguntas em relação aos compro-
missos para favorecer a construção de um futuro diferente:

•	 O que estamos fazendo para eliminar as ameaças e apontarmos o que favorece o 
Bem Viver?

•	 O que poderíamos fazer para apontar, desde o Bem Viver, um futuro diferente para 
toda humanidade e a criação inteira?

Plenária das regiões e CLAI

a) Região Mesoamericana

O que estamos fazendo para eliminar as ameaças e apoiar o que favorece o bem viver?

Região Mayaense México

−	 Jovens: para favorecer o bem viver estamos fazendo um esforço de aprofundar o que é 
o serviço. Nós estamos conscientizando e capacitando para a conservação do meio am-
biente e a produção de produtos orgânicos;

−	 Estamos fortalecendo o trabalho com os jovens, crianças e adultos das diferentes comu-
nidades, organizando oficinas;

−	 Estamos promovendo, a partir da palavra de Deus, a análise da realidade para iluminar 
a nossa situação e podermos enfrentar o que nos impõe o sistema neoliberal;

−	 Estamos enfrentando os planos e projetos do governo com nossos acordos comunitários;
−	 Estamos transmitindo aos filhos e as futuras gerações os nossos saberes, especialmente 

o modo de cultivar o cuidado com a Mãe Terra;
−	 Oficinas de saúde – fortalecendo os trabalhos coletivos;
−	 Estamos semeando, colhendo e cuidando nossas sementes nativas. Celebramos nossas 

festas e a Palavra de Deus. Somos solidários com os enfermos e com os órfãos e viúvas;
−	 Nas nossas assembleias comunitárias esclarecemos o que nos prejudica e o que nos aju-

da  a ter unidade na família e na comunidade;
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Náhuati de México.

−	 Refletimos sobre os pilares que sustenta a vida indígena;
−	 Estar em consonância com a EAPI Nacional;
−	 Encontro na Náhuati  enriquecermos sobre a presença de Deus e a terminologia que 

usamos para expressá-la da melhor maneira;
−	 Estamos buscando recuperar a espiritualidade indígena com símbolos próprios da co-

munidade indígena.

Mazahua

−	 Estamos trabalhando com organização civis, as lutas são pela defesa da água do territó-
rio dos ejidos/formas coletivas de uso da terra e das terras comunais;

−	 As mulheres estão caminhando na defesa de seus direitos, buscando a equidade de gê-
nero;

−	 Estamos nos organizando para a defesa dos nossos direitos;
−	 Realizam as trocas nas feiras;
−	 Trabalham para valorizar a pessoa do indígena. Trabalhando nas feiras se faz o inter-

câmbio dos artesanatos cuidando do valor comercial das coisas que fazem;
−	 Está sendo uma luta forte, inclusive já ocorreram mortes;
−	 Valorização dos administradores, dos pródigos dos serviços a favor do povo;

Dimensão indígena. Esta ocorrendo uma integração que parecia diluída num conjunto de 
Pastoral Genérica, ultimamente se deu muita força, e um dos principais objetivos é fortalecer 
a vida comunitária desde os pilares do projeto indígena.
Vida Religiosa Indígena. A vida religiosa indígena no México esta voltando a se organizar, a 
inquietação surgiu no EAPI. Foi eleita uma equipe de coordenação, em conjunto com a DI e a 
CIRM, porém com sua própria autonomia.

Purépecha.

−	 Valorizando a cultura Purépecha, promovendo os usos e costumes próprios que dão vida.
−	 Trabalhamos pela aceitação das tradições, historia e bagagem cultural.
−	 Oficinas de comunicação na própria língua.

Guatemala:
−	 Estamos lutando para resgatar o que os nossos antepassados nos deixaram;
−	 Formando os jovens nos valores próprios. 
−	 Compartilhando a sabedoria própria com o povo e com a comunidade.
−	 Difundindo nosso conhecimento ancestral para as crianças e a juventude.
−	 Estamos levando o processo com os jovens para transmitir o que vivem os nossos avós;
−	 Rede de mulheres e homens para fortalecer os líderes das comunidades originárias com 
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uma pedagogia que leve a maturidade humana.
−	 Crescimento humano dos jovens para promover a participação na vida política e social 

de suas comunidades
−	 Relações interculturais entre os jovens.
−	 Descobrir seu espaço, sua lua, sua estrela, que ilumine o seu caminhar.
−	 Oficinas de crescimento pessoal nos princípios Maia, para que ajude-os a se desenvolve-

rem e sua opção de vida. Entrar em seu nascimento para descobrir o que há nelas.
−	 A contribuição de nossos avós e avôs.
−	 Oficina de formação política, de analise da realidade. Analisando os mitos.
−	 Crítica ao patriarcado, em vista de reconhecer o papel da mulher na sociedade.
−	 Oficinas de sistematização, trabalho de investigação, pensar nossa palavra ao modo in-

dígena.

El Salvador

−	 Fomentar os valores do lugar através de uma catequese inculturada.
−	 Seguir plantando as sementes crioulas, fazendo as bênçãos da semente antes de semear.
−	 Defender o meio ambiente, lei de proteção as águas.
−	 Iniciativas para parar a contaminação dos solos. Devido à contaminação está morrendo 

muita gente de insuficiência renal.

O que poderíamos fazer para contribuir a partir do Bem Viver com o futuro diferente para toda 
a comunidade e a criação eterna?

México Jovens

−	 Como grupo de jovens coordenadores, estamos dando força a coordenação para que siga 
em frente.

−	 Estamos dando mais importância aos conselhos e ensinamentos dos nossos avós, para 
poder transmiti-los a todos, começando na família;

−	 Em todo momento da historia temos contribuído com algo, é necessário seguir recriando 
nossas culturas.

−	 Fazendo celebrações com elementos da cultura. Destacando os próprios oratórios que 
foram destruídos, valorizar o incenso, as velas etc.

−	 Relações interculturais entre os jovens.
−	 Descobrir o seu espaço, sua lua e sua estrela que ilumine o seu caminhar.
−	 Oficinas de crescimento pessoal nos princípios Maia, para que ajude-os a se  desenvol-

verem e sua opção de vida.Entrar em  seu nascimento para descobrir o que há nelas.
−	 Estamos promovendo a partir da palavra de Deus a análise da realidade para iluminar a 

nossa situação e poder enfrentar o que nos apresenta o sistema neoliberal.
−	 Estamos enfrentando os planos e projetos do governo com nossos acordos comunitários.
−	 Estamos transmitindo aos filhos e as futuras gerações nossos saberes, em especial o 

modo de vida e o cuidado com a mãe terra.
−	 Fortalecer espaços que já se tem.
−	 Trabalhar com crianças e mulheres
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MESOAMÉRICA

Compromisso comum da área da Mesoamérica

−	 Fortalecer todos os espaços de autonomia. A forma que vão seguir contribuindo com os 
povos indígenas.

−	 Fortalecer os pilares do projeto indígena. (território, sistemas de funções e serviços pró-
prios, assembleias, trabalhos comunitários, festas)

−	 Resistência territorial e ambiental A defesa do milho na conservação das sementes na-
tivas.

−	 Trabalho com crianças, jovens e mulheres ajudando a recuperar a memória história, 
educação a partir da própria cultura.

−	 Dar continuidade aos processos que já temos e fortalecer os que estão iniciando.
−	 Acompanhar a vida de nossos povos, resgatando elementos de sua identidade cultural.
−	 Fortalecer nossa própria espiritualidade a partir da cultura.

Comentários:
−	 Aproveitar nosso momento histórico, pondo-nos a trabalhar a partir de nossos dons pra 

transformar a realidade onde estamos, a partir dos pequenos. Devemos incluir pessoas 
diversas em nosso trabalho pastoral;

−	 Os MC. É faca de dois gumes, temos que usa-los de acordo com nossas necessidades 
e o que temos em nossas mãos. Boletins Informativos e formativo. Informar, formar e 
transformar é uma tarefa constante;

−	 Viver os processos de acompanhamento a nossos povos, que implica em muita cons-
tância e consciência. Estamos em contínua transformação e temos que estar abertos ao 
novo;

−	 O Bem Viver requer do acompanhamento do agente de pastoral um dinamismo históri-
co;

−	 Restaurar as tradições próprias;
−	 Foi arrebatada nossa própria história, ajudar a recuperar uma visão da história a partir 

deles e não do oficial;

b) Região Andina

O que estamos fazendo para eliminar as ameaças e apoiar o que favorece o bem viver?

−	 Acompanhamento das organizações.
−	 Usando a Internet.
−	 Recuperando a identidade dos jovens;
−	 Acompanhando os projetos de vida dos jovens e crianças;
−	 Propiciando encontros;
−	 Limpando o lixo nas comunidades;
−	 Iluminando a experiência a partir da palavra de Deus;
−	 Animando mudanças na maneira de viver;
−	 Propiciando encontros de conscientização;
−	 A participação política;
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−	 Ajudando as pessoas a se organizarem.
−	 Resgatando a flauta.
−	 Motivando a catequese;
−	 Evitando o alcoolismo.
−	 Promovendo uma alimentação sadia;
−	 Valorizando a comunicação e o diálogo;
−	 Criando unidade entre as famílias
−	 Promovendo as igrejas vivas para a unidade;

O que poderíamos fazer para indicar, a partir do Bem Viver, um futuro diferente para toda hu-
manidade e a criação eterna?

−	 Fortalecer a unidade;
−	 Recolher os mitos do Bem Viver.
−	 Ler a bíblia no sentido ecológico.
−	 Buscar a unidade da igreja.
−	 Limpara o lixo e fomentar a reciclagem.
−	 A vida comunitária característica dos povos indígenas criar espaços de ecumenismo
−	 Pensar juntos com as comunidades indignas.
−	 Fomentar o Bem Viver;
−	 Que sejam criadas redes.
−	 Continuar com as celebrações próprias.
−	 A pastoral da escuta e do silêncio;
−	 Aproveitar os observatórios da realidade social.
−	 Revitalizar a espiritualidade indígena.
−	 Denunciar o mau uso do Sumak Kawsay.
−	 Fomentar uma maternidade que fomente a língua.
−	 Fomentar os jovens para que preservem a unidade.

c) Região Caribe

−	 Promover o diálogo inter religioso e intercultural.
−	 Fortalecer os processos organizativos dos povos indígenas
−	 Fomentar a ética do bem viver
−	 Gerar consciência frente as práticas do estado;
−	 Articular a região do Caribe
−	 Posicionar o tema do Bem Viver nas diferentes conferências episcopais.

d) Região amazônica

−	 Promover um encontro em que os anciãos dêem conselhos as jovens.
−	 Conhecer a situação atual da infraestrutura da Amazônia.
−	 Comunicarmos pela rede.
−	 Incentivar a criação de uma escola desde a formação litúrgica, teológica, trabalhar em 

conjunto com as organizações locais e nacionais.
−	 Apoiar o documento proposto para a Amazônia: O GRITO DO SUMAK KAWSAY NA 
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AMAZÔNIA.
−	 Proposta que haja liberdade para assinar este pronunciamento. Convém acompanhar os 

irmãos indígenas nas bases porque não basta assinar papéis, mas ter um trabalho de base 
para conhecer os irmãos onde pretendem impor este projeto. É importante que se acom-
panhe os irmãos na base para que se amparem e aprendam a se defender.

e) Região do Cone Sul

−	 Recuperação e demarcação dos territórios ancestrais.
−	 Apresentar um plano indígena de governo e as agências do mesmo.
−	 Lutar e conquistar a educação bilíngue e intercultural.
−	 Contribuir para melhorar o quadro legal que se refere aos povos indígenas.
−	 Formação de comunidades na teologia indígena.
−	 Promover a capacitação e a visibilidade dos povos.
−	 Promover os indígenas que estão dentro da igreja, acompanhar os indígenas que são 

contra a Igreja e conscientizar o clero sobre a realidade indígena.
−	 Ter continuidade às ações tomadas.
−	 Reequilibrar a proporção de vozes e participação dos indígenas - não indígenas homens 

- mulheres, adultos - jovens - crianças, nas comunidades e reuniões.
−	 Utilizar a escola como espaço de revitalização do Bem Viver e recuperação da identi-

dade. 

f) CLAI

−	 Que o tema do Bem Viver siga seu processo.
−	 Processar o Sumaka Kausay e que o mesmo se reproduza nas nossas organizações.
−	 Que nos ajudem a encontrar Deus a partir de nossa própria espiritualidade;
−	 É diferente o que entendemos por Sumaka Kausay e o que entende o governo;
−	 Devemos trabalhar com as crianças.
−	 Construir a autonomia em nossas igrejas autóctones.
−	 Romper as barreiras.
−	 Deve-se assumir um grande compromisso com a questão do gênero;
−	 Devemos nos comprometer seriamente com a causa;
−	 Passar a tocha para a causa dos jovens.

COMENTÁRIOS DA ASSEMBLEIA

−	 Foi sublinhado sobre os encontros com os jovens pra que não percamos esses espaços 
em nossas vidas. Outro tema é como fazer para estar juntos com as organizações  sobre-
tudo na defesa dos direitos. Novamente aparece o grito da mulher para que tenha mais 
participação nos espaços de decisões. As vezes a estrutura impede a participação da 
mulher. A presença de uma mulher num grupo já é a presença da mulher. Deve-se estar 
como mulher nos espaços de decisão.
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−	 É importante recuperar a memória histórica, porque as vezes as novas gerações já não 
sabem o que custou a conquista de direitos;

−	 Registrar os processos de luta de cada um dos povos no processo de construção da 
espiritualidade e resistência, como são, inclusive as prisões e as marchas; ali devemos 
registrar a memória atual que está sendo construída. Para que tenhamos  muita força, 
muita história e ser parte concreta dessas lutas.

−	 Buscar maior articulação entre os diversos países e entre as organizações. Partilhar ma-
terial e aproveitar a possibilidade de comunicar-se através de página na internet.

−	 Os Wurani de Llasumi já se venderam para as empresas. Agora as crianças vão para a 
escola de gravata e chegam a dizer que antes acreditávamos que Huanuniq/Deus (?) 
nos dava tudo e agora sabemos que é o dinheiro que nos dá tudo. Haverá comunidades 
que não se deixarão enganar. Agora o governo nos dá um doce na boca e um punhal no 
estômago.

−	 Como fazer para mudar, devemos fortalecer todos os espaços de autonomia que com 
base na lei podem ser vitalizados. Existem espaços que não estão na autonomia da es-
trutura eclesial, como as irmandades e” mayordomías”;

−	 No Clai se deseja que tenhamos mais autonomia. E não apenas esperar que alguém seja 
licenciado para ser da pastoral;

−	 Não estamos bem articulados e por isso os povos que se queixam de que já não há 
acompanhamento efetivo nem ativos. Mesmo assim seguimos comprometidos com a 
causa indígenas e devem ser fortalecidas outras instâncias e estar em comunicação para 
que este processo não termine nesses dias onde gritamos alguns “vivas” e só, senão que 
realmente façamos algo.

−	 Às vezes não dão postos de conselheiros nas assembleias, porém os mesmos indígenas 
estão divididos. E nos atacam. E tem momentos que nos deslegitimamos, por exemplo, 
nós dizemos: “e você que é apenas um catequista”. As irmãs e os padres nos devem 
orientar para que não percamos o coração.

−	 Não se deixar levar por alguns discursos que na fala parece algo fácil. Nos espaços de 
poder foram utilizadas nossas mesmas palavras para atacar os mesmos indígenas. No 
sistema educativo há um único modo de avaliar quem está no espaço rural e urbano. Na 
assistência governamental existe discriminação porque enquanto na cidade o apoio che-
ga em setembro, na zona rural chega em dezembro. Nos últimos cinquenta anos a igreja 
acompanha os indígenas.

−	 Este trabalho que estamos realizando desde segunda-feira até hoje deve ser para que os 
bispos respeitem nossa palavra como povos, porque a maioria dos bispos não valoriza o 
trabalho dos leigos. No mês de agosto era para ocorrer uma reunião com os bispos e nos 
disseram que os leigos não podiam participar. Por isso hoje solicitamos que os senhores 
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bispos respeitem o trabalho que estamos fazendo como leigos.

−	 Falamos muito na unidade que deve haver na igreja e que as igrejas devem ajudar a ofe-
recer uma experiência de Deus, porque se não estão no serviço da vida dos povos que 
servem, é porque então são apenas mais um elemento na dominação que não ajuda na 
transformação social que busca a vida. Não estamos para estender a tenda proselitista 
da igreja entre os povos indígenas. Não é que devemos nos tratar como colonizadores 
e ver apenas números. Devemos ser experiência de Deus na vida dos Povos Indígenas;

−	 Cada igreja quer conquistar almas para aumentar seu rebanho. Há inclusive brigas entre 
as igrejas por mais fiéis. Devemos aprender a conhecer entre igrejas. Porque nos damos 
conta que quando o presidente da comunidade é um católico, os evangélicos não parti-
cipam das atividades. Deve-se superar essa divisão e conviver realmente como comuni-
dade. Diante dos interesses religiosos devemos colocar o interesse da vida;

−	 Disse o papa Francisco que a igreja não cresce por contágio, mas por testemunho. O 
testemunho da fé é o anuncio de Jesus. Necessitamos em nossa vida da experiência de 
Jesus. Às vezes damos muita força as mitos e ritos. Porém devemos ver como esses ritos 
e mitos nos levam a Jesus. Não podemos frear o sistema dominante que nos presenteia 
com anéis e até artigos religiosos na tentativa de nos comprar. Vemos como os ritos aju-
dam a encontrar Jesus. O que nós queremos recuperar: o Deus da lua ou o rosto de Deus 
que Jesus propôs? Anunciemos com nossos vidas o Deus que Jesus nos revelou.

−	 A proposta de Cristo não está em contraposição ao Deus que  experimentam nossos po-
vos. Buscar como Deus está nos  povos, isso é tamém evangelização, é evangelizarnos. 
Um bispo dice sabiamente que podemos avangelizar com “o evangelho dos mitos” de 
nossos povos. O Sumak Kausay  não será possível se a comunidade está destruida, assim 
como nas primeiras comunidades cristãs se não havia comunidade a igreja não vivia. Se 
requer que os povos se reconheçam a partir de sua identidade que seja possível o Sumak 
Kausay. Necessitamos ajudar para que nossos povos reconstruam a comunidade, recu-
perem os valores  que no pasado constitui a comunidade, de maneira que na comunidade 
seja possível hoje o Sumak Kausay. As igrejas não devemos contribui a destruição da 
comundiade dos povos, esse que Deus que semeou nosssos povos. Devemos, mas bem, 
dar o serviço ao porjeto de vida que Deus semeou aos nossos povos.

−	 Com os meios de comunicação podemos saber que está ocorrendo com  os povos. A 
solidariedade é uma força grande que está ajudando a resolver problemas. Somente se 
articulando entre povos, nas regiões, nas comundiades seguiremos adiantes. Esse é um 
dos servivos que devemos dar. A pastoral indígena é a única que está articulada há 50 
anos. Devemos  cosntruir alianças com outros, sobretudo com os movimentos sociais 
que estão lutando pelo bem viver, para que articulados façamos pressão contras as em-
presas que destroem a cidade dos povos. É um serviço urgente em favor da articulação, 
seja regional ou latinoamericana para defender melhor a cida de nosso povos.

−	 Estamos no momento de atuar e estamos propondo tarefas para unirmos  na mesma luta. 
Para chegar a construir o Sumak Kausay. Não somente nesta instância é AELAPI como 
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também o espírito da AELAPI está no processo. Quem veio participar fez primeiro um 
trabalho na comunidade. Em nossos povos as anciãs dizem que se estamos brigando não 
podemos tecer bem, porque o tecido vai sair como está nosso coração machucado, como 
está nossa cara de raivosos, como estão nossas mãos trêmulas.  Num bom tecido todas as 
cores são diferentes, porém mesmo assim estão em harmonia. Estar por alguns momen-
tos nas reuniões ou nas assembleias não constitui processos. Nossos velhos sabiamente 
dizem: os que começam devem permanecer e devem  terminar, caso contrário não há 
processo.  O que de Deus temos em nossos corações é para que cada um  contribua e 
teça a partir de sua própria cultura, desde seu próprio povo. Os que começaram devem 
terminar o encontro para que o tecido da palavra seja bem elaborado.

−	 Fazer a educação bilíngue é algo muito importante, foi dito que já não há educação 
bilíngue e nós as professoras indígenas continuamos a pesar na negativa das instân-
cias educativas; Hoje a educação bilíngue no Equador está se recuperando. E podemos 
apoiar, e se temos que apoiar é porque é o futuro para os jovens e crianças. Acendemos 
uma luz neste encontro e devemos compartilha-la em nossas comunidades,

PALAVRAS DOS ASSESSORES

Isabel e Sara do CLAI

São os jovens indígenas construímos nosso caminho.

TRAÇOS DE UMA TEOLOGIA NARRATIVA. Uma releitura do mito de Mama Puma. 
Isabel Casilla Quéchua (PERU). Sara Sales Kaingang (Brasil)

Faremos a apresentação de uma releitura do mito de Mama Puma. 

Uma mulher indígena grávida foge da conquista capitalista a fim de cuidar de sua vida e a vida 
dos seres que está gestando, porque ela escutou e viu que esse sistema arranca a vida desde 
as raízes. Porém como o sistema, a fim de cuidar de seus interesses, gera espaços que aparen-
temente oferecem proteção, ela cai em um deles e é estraçalhada, devorada e destruída, pelos 
filhos do sistema: as transnacionais, as mineradoras, as agroflorestais, as hidrelétricas, que 
deixaram os seres que ela levaram em seu ventre para que o sistemas se encarregue deles a fim 
de que possa se beneficiar de suas ternas vidas. 

O sistema disfarçado de mãe protetora oferece abrigo e segurança enquanto está protegido pela 
tecnologia que gera dependência, uma educação colonizadora, os meios de comunicação que 
entertem e enviam mensagens que adormecem. Até que bem nutridos dessas proteções podem 
ser usados no momento preciso. Porem esses seres começam a conectar-se com o ventre da-
quela mãe que resistiu, se vinculam com essa memória que lhes permite escutar outras vozes 
que falam sobre o bem viver, o Sumak Kausay, porem não entendiam o que queria dizes essas 
vozes, porem sentiam que contrastavam com as vozes que diziam que o passado não eram 
bom, que era inferior, que não era necessário lembra-lo.

Esses seres sentiam que seu corpo crescia, e clamam pela proteção, que lhes deixem sair, por-
que já cresceram. O sistema pensa que é a hora que saem para serem usados. No entanto, o 
sistema não percebeu que não queriam seguir repetindo o que lhes ensinaram, o que outros fa-
lem por eles, querem viver de outro modo. Deste modo, enfrentaram o sistema desde o contato 
desde o seu ser profundo de sua subjetividade silenciadas, e confrontaram com uma educação 
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colonizadora que os arrancou de sua identidade. Eles usaram a tecnologia que os deixou no 
isolamento e individualismo, para se comunicar com os vários seres em todo mundo. Ainda 
que o sistema tentou apresentar-lhe que só é possível viver bem a partir do desenvolvimento 
do mercado, buscou romper com uma moda que encobre os corpos e rostos que podem ser 
uma ameaça para esse sistema que homogeneíza e que devora os diferentes. E ele questionou 
a religião que proporcionou um Deus único e distante.

Somente a partir do contato com o seu ser, e do vinculo com sua ancestralidade pode enfrentar 
e desafiar o sistema.

A partir da constatação que seu passado é seu futuro,  no sentido que seu vinculo com a sabe-
doria e a espiritualidade são a essência de sua cultura ancestral e em diálogo com outras cultu-
ras, começou a assumir as suas diferenças e a conviver com o diferente aprendendo a respeitar 
e ajudando para que os outros cresçam. Desse modo começou a compreender o bem viver, 
como relacionalidade, busca, caminho, escuta, suspeita, processo...

A partir da recuperação de seu ser, desafia o mundo adulto de seu entorno, a escutar outras 
vozes, a colher outros corpos e a superar  o medo de perder o poder dominante, que o sistema 
lhe introjetou.

A partir do contato com a espiritualidade de suas avós e avôs que carrega dentro de seu ser, 
desafia as religiões e as igrejas a um autentico dialogo ecumênico inter-religioso e intercultural 
que levam a reconectar-se com o deus da vida que dança no meio do cosmos e que se revela 
na inter-relação com outros seres, tal e como pudera descobrir ao aproximar-se das vasilhas de 
barro, com água fresca dentro de cada um.

Porém ficam algumas perguntas: 

−	 O mundo adulto que assumiu o poder como dominação terá capacidade de compartilhar 
seus espaços com as novas gerações? E será possível romper com os esquemas estabe-
lecidos pelo sistema?

−	 Será possível que a Teologia, a saúde, a educação, a política e a economia se deixem 
influenciar seriamente pelas contribuições dos jovens, das mulheres, dos indígenas, dos 
afros americanos, e todos aqueles que não são vistos como “normais”?

−	 Será que os povos indígenas deixarão de ser objeto de estudos e se valorizem a partir da 
polifonia de vozes, seu desejos profundos de bem viver?

−	 Que espaços alternativos ajudariam a articular uma teologia Indígena a partir das pers-
pectivas dos jovens na cidade em relação a suas culturas de origem?

−	 Será possível que crianças, jovens possam recriar a historia de seus povos a partir das 
narrativas orais que se oferecem em espaços alternativos?
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Um Feixe Florido e Pascal desde Abya-Yala

(Pe.Atilano Ceballos Loeza)

A Nossa Hora

É tarde
porém é a nossa hora.
É tarde
porém é todo o tempo
que temos à mão para fazer o futuro.
É tarde
porém somos nós esta hora tardia.
É tarde
porém é madrugada
se insistimos um pouco.
(Pedro Casaldáliga).

Peço licença à Assembleia para partilhar este feixe de palavras, que na realidade não são 
minhas, são um eco longínquo talvez, de quem disse ser a Palavra feita Carne1 e que me há 
sido transmitida através da fé e compromisso de nossos povos ameríndios.

Este feixe de palavras tenta responder ao SHUK MAKILLA (Um mesmo atuar), já que 
busca propor compromissos para favorecer a construção de um futuro diferente; pretende vis-
lumbrar os aportes mais valiosos de nossos povos indígenas para a construção de um futuro 
possível, um futuro mais humano e fraterno, mais harmônico e cheio de vida para todas e to-
dos.   Este feixe de palavras floridas tenta responder à pergunta: Quais são as flores e os frutos 
que as comunidades indígenas do continente aportam, desde a fé e a cultura para uma nova 
humanidade?

Na linguagem e no pensamento (cosmovisão) do povo Maia, o número 20 faz referência 
à pessoa completa e justa; faz alusão aos 20 dedos das nossas extremidades.  A oferenda que 
irei colocando neste altar, não é algo pessoal e sim comunitário; estes aportes vêm de longe, de 
muitíssimos anos atrás.  Somente tenho ido recolhendo de aqui e de acolá, vivência e testemu-
nho, e a deposito como oferenda de nossos povos ameríndios para cultivar o futuro.

Mesmo que irei colocando uma a uma as oferendas e cada uma delas faz alusão a um 
dedo, porém estas oferendas não estão isoladas senão interconectadas2 e em perfeita harmonia 
umas com as outras.  Todas estão entretecidas e no seu conjunto formam uma só oferenda.  
Com certeza, haveria outras, ou bem, pudéssemos nomeá-las de outro modo.  Este trabalho é 
então incompleto e com certeza, através de nossas experiências e desde nossas nações de ori-
gem bem pudéssemos completá-lo.

Estas são as oferendas que desde a Ameríndia, estamos aportando:

1. Unidade ( Visão integradora da vida... e da morte)
1 Jn. 1, 14 Ao se fazer carne, Deus assume um povo e uma cultura. 
2  Pensamento sistêmico, chamam-no os físicos como Capra, Lovelok, entre outros.  Assinalam que as 
coisas não estão separadas, mas que são interdependentes umas das outras.
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Para nossos povos ameríndios não existe Vida sem Morte e vice-versa.  Ambas caminham 
juntas, muito coladinha uma da outra.  A agricultura ensinou-nos que não é de tudo certo isso 
da morte, que a semente depositada na fecunda Mãe Terra, desponta para dar vida.  Nossas na-
ções originárias são testemunho vivente da pascoa.  Assim contam-no as avós e avôs Kichés: 
“depois que tinham vencido a todos os de Xibalbá, ascenderam para aca, no meio da claridade.
De imediato ascenderam ao Céu, a face da Terra, no Céu se estabeleceram.  Logo subiram os 
quatrocentos rapaces mortos por Sipakna.  E seus companheiros se converteram; em estrelas 
do Céu se tornaram”3.  Assim o conta Marcos, uma das lideranças do povo Xucurú do Per-
nambuco, depois de que assassinaram seu pai Xicão: “Nós não entendemos nossos mortos, os 
semeamos, para que brotem com mais força...”.

Continua recebendo Pai de Bondade Inti... nossa vida e nossa morte (mesmo que mui-
tíssimas delas sejam antecipadas); esta tem sido a nossa oferenda ao longo  dos séculos... 
(Oferenda: 6 Velas e flor)

2. Culto à Mãe Terra

Cultivar a Mãe Terra é render-lhe culto, honrá-la.  A agricultura dos nossos povos ameríndios 
foi e segue sendo surpreendente, e é um dos seus aportes mais originais para a construção do 
futuro.  formosos e produtivos terraços em empenadas ladeiras tem-nos herdado os povos 
Incas.  Uma surpreendente engenharia hídrica nos herdaram as avós e avôs maias.  Formosís-
simas Chinampas, roças, K’anches (produção de hortaliças em camas altas de madeira) são 
um legado ancestral, cheio de sabedoria e respeito à Mãe Terra.  “Os mesoamericanos não se-
meamos milho, os mesoamericanos fazemos roça.E são coisas distintas porque o milho é uma 
planta e a roça um modo de vida.  A roça é a matriz da civilização mesoamericana”4.  Seguir 
cultivando a roça é seguir fazendo cultura e portanto, seguir dando culto.  Numerosas divinda-
des em nossa ameríndiaestão vinculadas com a agricultura e em alguns casos a religião católi-
ca tem herdado essa matriz (São João Batista, Festa da Candelária relacionada com o início das 
plantações, etc.).  Por toda a nossa geografia de Abya-Yala as comunidades estão assumindo 
trabalhos agroecológicos5, como uma maneira nova de render culto a nossa Mãe Terra, mesmo 
quando sofrem perseguições e morte.  A imperiosa proposta de promulgar os Direitos da Mãe 
Terra têm sua origem e seu berço em estas latitudes. 

Na Luum, Pachamama recebe nossa oferenda, regada com suor e sangue... (Oferenda: 
terra)

3. Espiritualidade como força para resistir ativamente

Eu te louvo Pai e Mãe, Senhor e Senhora do Céu e da Terra, porque, ocultaste estas coisas aos 
sábios e entendidos e a revelaste à gentes simples6.  Deste modo fica manifesta a maneira de 
viver o Deus da Vida, por nossos povos ameríndios; experiência que tem cultivado desse que 
se assentaram neste vasto território continental.  Para os povos mesoamericanos, assim como 
para os povos andinos tudo tem vida: a água, as pedras, os animais, etc.Por tanto toda a vida 
com suas mil formas e cores, as que vemos e ainda as que não consigamos ver, merecem res-
peito.  Os avôs e avós ensinaram-nos que quando se necessita cortar uma árvore, por exemplo, 
3 PopolWuj. Sam Colop, pág109
4  Armando Bartra
5  No México acaba de ser publicado: Escolas Camponesas: 10 Anos em Movimento.  Na América 
Latina está o SOCLA (Sociedade Científica Latinoamericana de Agroecologia), MAELA (Movimento 
Agroecológico Latinoamericano e do Caribe), e outras ricas experiências em Cuba, Brasil, Costa Rica, 
Nicaragua, entre outros países.
6  Uma versão livre de Mt. 11,25
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pede-se lhe licença e se faz oferenda, já que é um ser vivo.

A espiritualidade de nossos povos ameríndios permite superar a visão fragmentada da reali-
dade que se nos há imposto desde o Ocidente, porque a espiritualidade indígena tem uma di-
mensão cósmica, íntegra e integradora, tudo está interligado.  A forte espiritualidade indígena 
se expressa no Bem Viver (SumakKawsay) que busca uma vida feliz com inter-relações em 
sintonia como o cosmos.  Há uma estreita vinculação entre espiritualidade, sabedoria, política 
e as intuições do coração.  Estas dimensões, até agora ignoradas pelos movimentos sociais, 
devem incorporar-se na luta pela transformação da sociedade, para lograr uma ética política 
distinta7.  Desde a espiritualidade das nações originárias logra-se superar o antropocentrismo8, 
já que o SumakKawsay, o Bem Viver fundamenta a dimensão sócio-política da espiritualidade 
indígena.  A espiritualidade está na vida.

Esta forte espiritualidade se reflete nas lutas empreendidas pelos irmãos e irmãs da nação Ma-
puche, que a princípios deste ano assinalavam desde o morro Ñielol: “O povo Mapuche, tem 
desenvolvido sua cultura milenar no Wallmapuche – Território Mapuche, onde se construíram 
normas que ordenavam a convivência entre Mapuche, baseadas no Ad Mogen e NorMogen, a 
espiritualidade e a convivência harmônica com a natureza.Esta situação foi transgredida com 
a intervenção hispana”9.

Assim também o há dito nossa sábia e avô VicentaMamani: “Seguimos resistindo calados, uns 
trabalhando duro na casa e no campo, outros nas ruas protestando, fazendo greves, paradas, 
bloqueios de estradas, é uma prova de resistência.Nos acompanham sempre os guias espiritu-
ais; e nos acompanha a esperança, que nos da força, porque sonhamos que algum dia conse-
guiremos o Suma Kamay, quer dizer, chegar à Ladeira Santa, que sonharam os antepassados.  
Viver em equilíbrio, em harmonia com as divindades, com os protetores, com todos os seres 
vivos”.

Coração do Céu, Coração da Terra: Digna-te receber o espírito desta Wipalla que ondeia desde 
séculos atrás entre os irmãos e irmãs da região andina e em todas as nações originárias.  É a 
nossa oferenda.  (Oferenda: Wipalla)

4. Teologia e Sabedoria

Os povos e nações originários aportamos sabedoria para viver, conviver e sobreviver com a 
Mãe Terra.  Esta sabedoria nos vem de longe, das avós e avôs, de nossos defuntos, do Monte 
Sagrado e das Aguas Sagradas.  Podemos dizer com toda certeza que a sabedoria de nossas 
comunidades ameríndias, se baseia num profundo respeito e aprendizagem da sabedoria da 
Natureza10.  Trata-se de uma sabedoria milenar, aprendida e experimentada por séculos e trans-
mitida de mães e pais às filhas e filhos.  A natureza tem sido para nossos povos, verdadeira Mãe 
e Mestra: “Dos topos aprendemos a fazer túneis.Dos castores, aprendemos a fazer diques.  Dos 
pássaros aprendemos casas.  Das aranhas, aprendemos a tecer.  Do tronco que rodava ladeira 
abaixo, aprendemos a roda. Do tronco que boiava à deriva, aprendemos a nave.  Do vento, 
aprendemos as vela.11”  Não se trata de conhecimento adquiridos nas aulas da escola, senão 
mais bem, de possibilitar modos de vida mais sustentáveis e respeitosos com tudo o que nos 
7  Dimensão política da espiritualidade indígena CONAPI
8  Urge de uma vez por todas, e em todas as suas dimensões (política, social, religiosa, etc.) superar o 
antropocentrismo dominante e depredador que ainda impera em nossas sociedades.  Este pensamento da 
primazia ao androcentrismo, o predomínio do varão em detrimento da feminidade.
9  Pacto pela autodeterminação Mapuche...
10  Hoje também se fala da sabedoria da Natureza.  “O Ponto Crucial”.  Fritjof Capra, pág. 214.
11  As Bocas do Tempo.  Eduardo Galeano.  Século XXI
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rodeia.  “Nossa sabedoria é diferente.Nosso conhecimento é um conhecimento distinto.  É a 
sabedoria de nossos espíritos chamánicos, da Terra, que é muito importante para a sobrevivên-
cia da humanidade, afirma David Kopenawa, chamã ianomâmi.  “Nossos chamás sabem que 
nosso planeta está mudando.  Conhecemos a saúde da Amazônia.  Sabemos que é perigoso 
abusar da natureza e que, quando se destrói a selva se cortam as artérias do futuro e a força 
do mundo se evapora” salienta Kopenawa.  Tudo o que temos feito e aprendido com nossos 
povos originários, o temos ido aprendendo da Natureza, imitando-a com todas as suas cores 
brilhantes, ritmos e cadência.  “No campo há tantos conhecimentos como nas universidades, 
evidentemente que são diferentes”12.

Em 1524, um punhado de franciscanos chamou Teologia o idioma dos astecas: “Aprendemos 
a teologia que de todo ponto ignorou Santo Agostinho”, ao que Jerônimo de Mendieta escla-
rece: “Chamamos teologia à língua dos índios...”13.  Nosso povos tem cultivado sua própria 
teologia (mesmo que nunca a chamaram desse modo) e seu particular modo de se relacionar 
com o divino, merece respeito.

Quando a sabedoria milenar se entretece com nossa fé cristã, converte-se em verdadeira teo-
logia, já que esta é feita pela comunidade14 de crentes empobrecidos que vivemos neste terri-
tório, então podemos y devemos falar de uma teologia Mapuche, Guarani, Maia, Kikché, etc.

Esta Eco-Teologia, como a chamava j’Tatic Samuel, é cósmica, universal e escatológica, por-
que sempre pensa na possibilidade de um amanhã, superando o aqui e agora.  Porem esse vi-
nho novo requer de odres novos: “O Concílio Ecumênico Vaticano II segue impulsando com 
seu espírito o trabalho e longo caminhar em direção à construção de uma igreja ou igrejas 
autóctones, onde os valores evangélicos se encarnem na cultura”15.

Esta verdadeira Teologia e verdadeira Sabedoria é a nossa oferenda ao mundo.

Senhor Jesus Cristo, que te encarnaste num povo e numa cultura, te oferecemos humil-
demente estas xícaras, símbolo da fé e da sabedoria, da qual hão bebido nossos povos in-
dígenas, tuas filhas e filhos prediletos.  Símbolo do que nos falta por aprender e saborear 
da Mãe Natureza.

(Oferenda: Xícaras)

5. Língua e cosmovisão

Somos povos e nações originárias com idiomas que falamos há muito tempo, há muitos anos.  
O idioma e as nossas línguas indo-americanas estão cheias de expressões sonoras e vistoso 
colorido, são como o Arco íris que sulca de um extremo ao outro a nossa geografia latino-ame-
ricana.  Estão cheias de imagens, de gestos, símbolos, de música e dança; falamos com todo o 
nosso corpo, não de maneira abstrata, e sim muito concreta.  Usando e desenvolvendo nossos 
idiomas ancestrais acrescentamos nossos saberes16 e se fortalece nossa identidade.  Cercam-
-nos e nos distinguem das outras culturas.  Na língua Guarani por exemplo, se tem nome para 
12  A Revolução perdida.  Ernesto Cardenal, 2ª edição, tomo III.  Edições Anama 2004.
13 MonumentaCatecheticaHispanoamericana.  (XVI e XVIII) Tomo I (Século XVI). Juan Guillermo 
Durán.  Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Argentina. 1984.
14  Falar de Deus num Continente de todos os sangues.  Gustavo Gutiérrez. 1993.
15 J’Tatic Samuel Ruíz García, Discurso de clausura do Congresso Teológico 2010, San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas México.
16  “Em busca da Terra sem mal”.  Mensagem final. 4º Encontro Oficina de Teologia Índia.  Assunção 
Paraguai, No. 15.
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cada tipo de Terra:  A Montanha onde caça, a roça onde planta e a aldeia onde vive17.  O mes-
mo acontece entre os Aymaras quando se diz Pachamama se faz referência à união das forças 
de acima com as de embaixo.  Frente ao colonialismo monolinguístico, nossos povos seguem 
empenhados em se comunicar através da diversidade de idiomas, línguas e formas de se plan-
tar na vida.  Isso é a descolonização linguística!  A diversidade de línguas e idiomas são uma 
benção para o mundo e uma forma de entender e falar com o Deus da Vida em guarani, em mo-
pan, quíchua, quéchua, aymara.  O desastre de Babel não é a multiplicidade de idiomas, e sim a 
incapacidade de entender o Deus da Vida18; em Pentecostes cada uma e cada um dos presentes 
entendeu no seu próprio idioma19, ainda quando o texto assinala que os presentes procediam de 
diversas regiões e falavam distintos idiomas.  Parece mentira, porem apesar de tanta proibição 
se segue falando distintas e diversas línguas em Abya-Yala; a língua dos vencidos segue eco-
ando rica e sonora; ainda falta que se incorporem nos tribunais nossas línguas, para os juízos.

O neoliberalismo atenta contra nossa cosmovisão, termina com a soberania dos povos, crimi-
naliza as lutas e o protesto social; desencadeia feminicídio étnico, exclusão social e violência 
racista20.  Somo povos caminhantes, e mais ainda: somos povos porque peregrinamos até nos 
assentarmos nos lugares onde vivemos hoje.

Aqui estão tuas flores Vira Kocha... são para vocês Huacas.  (Oferenda: flores).

6. Ciclos da Vida o Bio-ritmos

Poderemos o chamar de mil maneiras: música, dança ritual, tambores, caracóis, assobios e tan-
tas outras maneiras de nomeá-las, porém os povos e as nações originárias levamos e vivemos 
o ritmo da Mãe Terra e da Vida em geral.  Os Ianomami se transformam em pássaros coloridos 
que em voos sinuosos se misturam com o ar, a floresta, os rios e tudo o que vibra sobre a face 
da terra. As primeiras avós e os primeiros avôs de nossos povos maias dançaram a dança da 
ariranha, a dança do pujuy, a dança do tatu.  Aqui mesmo em Pujulí o Sacerdote da Chuva 
Tushug dança com alegria pela colheita do milho.  E esta é a nossa preciosa oferenda para o 
mundo de hoje.  A atual é uma sociedade violenta, que não respeita os ritmos e a cadencia dos 
ciclos da vida, se não que mais bem querem violentá-los21.  É urgente retornar aos ritmos da 
natureza, dançar com ela deixando-nos levar pela sua cadência.  Somos filhas e filhos do tem-
po e da natureza; a Bíblia diz que fomos feitos de húmus (terra fecunda), os avós maias que 
vieram do milho, y numerosos povos originários de Colômbia dizem que as nossas origens 
vem da mandioca e outros irmãos nossos, que viemos dos mares.  Para o Livro Sagrado do 
Chilam Balam viemos também das abelhas22.  E olha que há evidência disso em nosso corpo: 
as nossas lágrimas e suores lembra-nos que viemos do mar; geramos pequenas partículas de 
cera.  O que estudam estas coisas tem nos revelado que a alguns destes bio-ritmos o tem deno-
minado de ressonância Schumann, que é como a batida do coração da Terra, como seu marca 
passos, que equilibra todas as relações que a vida tem e mantem23.  Os povos milenares de estas 
terras somos os guardiões dos ciclos da Mama Luna e do Pai Inti, das estrelas e das estações 
que nos marcam os dias curtos e os dias compridos; as noites breves e as noites prolongadas.  
17  O Desafio da Missão. CIMI Norte II.
18  Gn. 11,1: “Todo o mundo tinha um mesmo idioma...”
19  At. 2,11 “E todos os ouvíamos falar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus”
20  Situação dos direitos dos povos indígenas no ChacoSudamericano
21  A ressonância Schumann assinala que a Terra se encontra rodeada por um complexo cinturão 
eletromagnético, fruto da interação entre o Sol, a Terra (seus solos, magmas, etc.) e a parte inferior da 
ionosfera há uns 55 quilómetros e que gera uma ressonância o vibração.
22  “Multiplicou-se a multidão dos filhos das abelhas”. Libro 1 Crónicas dos antepassados.
23  A Opção Terra.  Leonardo Boff.
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Preservamos a música e o canto em nosso interior, mesmo que em 1614, o arcebispo de Lima 
tenha mandado incendiar todas as flautas e demais instrumentos de música dos índios, e proi-
biu todas suas danças e cantos cerimoniais24.  O Tempo e a Vida são como uma roda de carreta 
que gira e gira, e depois de percorrer seu ciclo, retorna de novo; por isso se diz entre os povos 
maias e também entre os kichuas do Equador, que o futuro se mira por trás ou que o futuro está 
de certo modo, no passado.

(Alguém que faça soar a flauta) Ofertamos-te ò Pai e Mãe o melodioso som da Flauta, da 
qual brotam ritmos e melodias que nos ensinaram a caminhar e a viver de acordo com a 
natureza; ser arautos e pregadores de Pachakuti25 (Oferenda: música de quena e flauta)

7. Cultura de Vida ou Consciência crítica

Um dos grandes aportes que estamos fazendo desde nossas comunidades Mayas, Quechuas, 
Aymaras, Kichuas, Warao, Náhuatl, Mapuche, Zapoteco, Guarani, Totonaco, Kuna, Lenkas, 
Huitotos, Emberá, Avá Guarani, Guarani Mbya, HuarpeMilcyac, Kaigang, Neza, Yanomami, 
Qom, Meepha ou Tlapaneco, e tantas e tantas outras comunidades assentadas nos 4 pontos de 
nossa Ameríndia, é a crítica ao sistema neoliberal dominante.  Os povos originários temos uma 
cultura da vida, não de morte.  Decrescimento, des-urbanização, des-colonização, des-apren-
der é o grito que flutua desde todos os cantos da nossa Pátria Mãe Grande, como estandarte 
para nossas lutas e aspirações.  Nestes últimos messes um bocado de Bispos Eméritos também 
nos convidam a des-ocidentalizar26 nossos ritos eclesiais.

Desde a antiga Tenochtitlan se escuta o sonoro eco estudantil: O 02 de outubro não se esque-
ce!.  E desde Cochabamba ruge com força: 02 de agosto: dia contra o imperialismo e contra o 
capitalismo!,ou o 12 de outubro, Dia da Resistência Indígena!  Aqui mesmo no Equador, ainda 
se pode escutar com toda claridade o vibrante eco do Yasuní gritando: “Preferimos Natureza, 
que os derivados do petróleo”.

Clamamos, junto com outras e outros irmãos e irmãs o direito à educação indígena bilíngue 
e pluricultural que assegura o respeito à nossa identidade, que promove sua consciência, sua 
organização e a defesa de seus direitos, que os leva a viver livremente e dinamiza seu protago-
nismo histórico.  Muitos setores das nossas igrejas27 tem dificuldade em aceitar ministérios e 
serviços autóctones e milenares, cultivados em nossas comunidades.

O fato mesmo de viver, apesar de tudo, nas comunidades rurais, no campo e na floresta, perto 
dos rios e os mares, dos cenotes e as montanhas, é uma maneira de dizer: esta é a nossa op-
ção de vida28.  A des-urbanização é o ponto chave para o retorno a uma escala mais humana 
e sustentável.  “O crescimento urbano é uma das ameaças mais graves ao equilíbrio social e 
ecológico”29.

Vai como oferenda este copal e este incenso... (Oferenda: incenso)
24 5 séculos de proibição do Arco Iris.  Eduardo Galeano.
25  Na cosmovisão andina, Pachakuti é o retorno à era da Terra Sem Males.
26  Carta aos Bispos do Brasil.Dom José Maria Pires.  Dom Tomás Balduino e Dom Pedro Casaldáliga. 
15 de Agosto. 2013.  “Em nossos países, é preciso ter a liberdade de des-ocidentalizar a linguagem da fé e da 
liturgia latina, não para criar uma Igreja diferente, e sim para enriquecer a catolicidade eclesial”.
27  O Evangelho inculturou-se na pessoa de Jesus, porém os evangelizadores ainda temos medo de 
assumir a enculturação.
28  Não deve-se confundir com a expulsão das comunidades indígenas das suam melhores terras e se 
verem obrigados a viver em zonas de risco.  Isto tem que continuar denunciando-o.
29  O Ponto Crucial.  Fritjof Capra, pág. 218
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8. Singeleza e simplicidade

Talvez seja este um dos principais aportes dos povos e nações originárias de estas terras.  Im-
pulsionar o decrescimento (da economia, da exploração irracional dos recursos naturais e das 
pessoas, etc.) como forma de resistência e profetismo.  Alguns o têm chamado desde o ociden-
te: alter-mundismo.  Porém para os povos originários não é outra coisa senão o Bem Viver.  O 
povo Yaqui de Sonora, México tem feito soar seus tambores tradicionais, chamando à resis-
tência e à defesa da água.  A tribo Yaqui enfrenta a maior ameaça contra sua existência como 
povo nos últimos tempos: o despojo das águas que lhes dão o sustento, tanto econômico como 
cultural, devido ao megaprojeto que o governo estadual tenta impor apesar das resoluções ju-
diciais em sua contra, apoiado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais. “O rio 
é parte estrutural de nossa vida”, assinala Mário Luna, secretário das autoridades tradicionais.  
Com o roubo da água da represa e o rio “estão-nos condenando à morte como povo”, denuncia 
Luna.  Este grito ressoa também desde a Patagônia, concretamente em Aysén, onde o Bispo 
Infante da Mora denuncia a absurda mercantilização da Água Sagrada30.

Viver de maneira simples, sem luxos nem esbanjar, é um aporte profético de nossos povos 
ameríndios.  O saber-nos parte do todo, educa-nos à simplicidade e na autêntica humildade.  
Na medida que as comunidades mantenhamos mais arraigo e proximidade com a Mãe Terra, 
em essa medida será o grau de simplicidade que nos exija.  Assim o assinalam os jovens reu-
nidos com o Papa Francisco –que exige sobriedade para a igreja- em julho deste ano: “Quere-
mos e precisamos muito pouco Santidade.  Só queremos viver com dignidade e paz em nossas 
terras e territórios”.  Será que isso é pedir muito?

YumChaac: Ofertamos-te a irmã água, limpa e singela... (Oferenda: asperge-se com água 
o altar)

9. Os rebentos (nossos jovens)

Desde sempre temos ofertado os jovens, moças e rapazes.  Somos o futuro e a raiz da terra, 
porém também somos os rebentos de aquelas árvores que tem abrigado nossas lutas por anos e 
anos.  América Latina é um continente maioritariamente jovem.  Somos o rebento da rebeldia 
que sopra como ar fresco sobre nossas montanhas e vales.  Numerosos estudantes chilenos 
relembram-no; multidões de jovens brasileiros seguem-no dizendo dia-a-dia; somos o grito 
desconforme perante tanta corrupção das autoridades e instituições sociais e políticas.

Recebe Coração do Céu, Coração da Terra esta preciosa oferenda (dois jovens junto ao 
altar)

10.  Lutas, sofrimentos e dores

Os povos e as comunidades indígenas do continente, colocamos trabalho, esforço, laborio-
sidade, especialmente na temporada da plantação em nossos territórios, porém junto a tanto 
esforço, a sociedade neoliberal bota contaminação e depredação.  Perante os fenômenos natu-
rais podemos fazer alguma coisa, porque somos solidários, porém perante a inconsciência da 
sociedade pós-moderna, que troca tudo e coloca às pessoas e à Mãe Terra ‘ de pernas pro ar’ 
ali não podemos a não ser lutar.  Em muitos casos temos sido negligentes e, seguimos sendo-o!

Por toda América Latina, as filhas e filhos destas terras olham com dor a maneira a céu aberto, 
que somente tem trazido contaminação, morte para a natureza e para nossas irmãs e irmãos 
mais pobres; enormes riquezas para as multinacionais e uma que outra migalha de riqueza para 
30  “A Água nossa de cada dia”.  Carta Pastoral de Luís Infanti da Mora, Bispo de Aysén, Chile.

76 VII Encontro Continental de Teologia Índia - SUMAK KAWSAY E VIDA PLENA



os governos corruptos.  Guatemala sofre as consequências da mineração; ao longo de toda a 
cordilheira dos Andes estão se assentando mega mineradoras; e assim de um extremo ao outro 
de nossa Pátria Grande de Abya-Yala carcomem a nossa terra, nosso território e nosso destino.

Nosso coração fica muito triste quando vê milhares de compatriotas de Abya-Yalatrepando-se 
Na Besta31, fugindo da falta de trabalho, salário e uma vida digna; os sucessivos impérios, que 
chegam a nossa terra como novos conquistadores apoiados pelos maus governos, manifestam 
a mesma cobiça dos primeiros conquistadores.  América Latina é uma terra que leva sobre as 
suas costas tanta dor, acumulado por séculos...

Hoje também ofertamos (uma camiseta rasgada e suja coloca-se no altar) nossas dores, 
sofrimentos e lágrimas derramadas por toda a geografia continental, com a incansável 
luta por defender seu Território dos irmãos e irmãs de Montes Azuis, México; a Amazô-
nia toda; a dor e sofrimento do povo Xinka da montanha de Xalapán e Santa Rosa na 
Guatemala!

11. Nossas cerimônias 

Com elas agradecemos e reconhecemos a Deus como Mãe-Pai, autor da Vida, porém, além 
disso essas cerimônias nos fazem ser povo, geram nossas esperanças e alegrias.  Quando mas-
tigamos a sagrada folha da Coca, ou bebemos o mate ou o balché, esses sabores nos presen-
teiam a nossos defuntos e a nossas árvores sagradas.  Quando nos pintamos o corpo nos faze-
mos mais visíveis à Mãe-Pai.  Por isso temos sido, somos e seremos seus guardiões.  Nossas 
cerimônias e celebrações comunitárias nos trazem à memoria os ciclos da vida e o respeito que 
lhe devemos a isso.

Depositamos-te nossa sagrada bebida como oferenda... (uma pessoa vai derramando bal-
ché em torno do altar)... Bebe dela para que nos sigas alimentando em nossas lutas.  Para 
Ti é a Chicha e o Balché!  (Oferenda: Balché ou mel)

12. Nossas Avós e Avôs

Absolutamente todos nossos povos ameríndios reconhecem o valor das avós e avôs.  Já nos 
o disse VicentaMamaniBernabé com sábias palavras: “Na minha terra aprecia-se muitíssimo 
aos anciãos, se lhes considera memória da comunidade”.  Nosso livro sagrado, o PopolWuj 
apresenta-nos as virtudes e desafios que as avós e avôs são capazes de realizar com tal de que 
desponte a aurora para nossos povos de Abya-Yala.  Elas e eles são como a abelha guardiã que 
cuida e defende a colmeia do tronco oco.  Eles são a luz crepitante da fogueira, o brilho ful-
gurante das estrelas que nos assinalam o caminho a seguir, ainda no meio da escuridão.  Suas 
palavras, gestos e testemunho seguem vivos no coração dos nossos povos indígenas; pelas 
rachaduras dos seus rostos pode-se contemplar o passo libertador de nosso Deus.

Comprometemo-nos a valorizar nossa cultura, nossas orações, continuando os conselhos das 
nossas anciãs e anciões.  Esta é nossa alma e nossa força.

Junto à beira deste altar ofertamos-te, Mãe Tonanzín de Guadalupe o plantio de uns pés 
de milho e este feixe de folhas da sagrada Coca, este será nosso sinal de ressurreição.

13. Memória 

Os povos e nações originários destas terras somos a maioria dela.  Temos aprendido a contar 
31  No México chama-se ‘A Besta’ ao trem que os emigrantes de Centroamérica abordam na fornteira sul 
do país, no qual muitos tem encontrado a morte.
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e transmitir as dores e sofrimentos de geração em geração.  A vida e seus afazeres quotidianos 
são um continuo aprendizagem para nossos povos; de certa maneira aprendemos a cultivar a 
memória como aprendemos a cultivar nossos alimentos.  Porem não só as lutas e aspirações, 
senão tudo, absolutamente tudo é memória: comidas, defesa da terra e o território, culto aos 
mortos, altares, os lideres e as lideres, o nome dos nossos povos, poços e lugares sagrados 
como os rios e a ladeira santa, as formas de cultivo e de seleção das sementes, tudo, absolu-
tamente tudo é memória.  Na realidade, as nações originárias somos a memória que caminha 
nesta terra amada.  Nossos povos de Abya-Yala são a memória que incita à rebeldia!  Porque 
sabemos de nosso passado glorioso como povos originários, por isso não nos acostumaremos 
nunca a viver subjugados, de joelhos, humilhados e prostrados.  Mesmo que os conquistadores 
nos impuseram a amnésia e o esquecimento, nosso povos sempre tem encontrado fendas para 
a memória tanto do passado como do presente (os numerosos Museus da Memória no Conti-
nente, ou bem o Informe ‘Guatemala: Nunca mais, ou a recuperação da Memória Histórica em 
Guatemala).

Tupa, Tamacco, Kanobo, criador das águas e as florestas ofertamos-te esta Bíblia e este 
Livro indígena, que para nossos povos são sagrados e nos ajudam a recordar, a não es-
quecer.  O pomos como oferenda no Altar da Vida.

14. Tradição e costume (Amor, cuidado e veneração pela Natureza)

Dede muitos milhares de anos, nossos povos ameríndios tem manifestado respeito e veneração 
pelas Montanhas e os Vales, pelos Riso sagrados e os Mares; pelas aves do céu e os peixes do 
mar.  Nosso culto à Natureza não é coisa de agora, e sim de séculos de estar convivendo com 
ela; da Natureza obtemos tudo para nossa vida: o alimento, as paredes e o teto de nossas casas, 
os instrumentos da caçaria e os instrumentos musicais, assim como os da cozinha, a lenha para 
cozinhar e tudo absolutamente tudo para viver.  De ela temos aprendido a viver e sobreviver.  
De uns quantos anos para aca, aproximadamente uns 50 ou 60, e esta vivência sacramental de 
nossos povos originários, chamam-na os estudiosos: ecologia.  Porém o nosso, é muito mais 
que um simples cuidado, nosso compromisso vai além, muito além da ecologia como ciência.  
Com quanta paixão o assinalaram nossos irmãos e irmãs peles vermelhas quando disseram: 
“Nossos mortos nunca esquecem esta maravilhosa Terra, pois é a Mãe dos Peles Vermelha.  
Cada parte de esta Terra é Sagrada para meu povo.  As perfumadas flores são nossas irmãs, o 
cervo, o cavalo, a grande águia, são nossos irmãos. As rochosas alturas, as suaves campinas, 
o corpo ardoroso do potro e do homem, todos pertencem à mesma família.  A água cristalina, 
que brilha nos riachos e rios, não é só água, e sim o sangue dos nossos antepassados”.

Em épocas mais recentes Bolívia tem enfrentado a dor e o sofrimento por fazer que a Água 
Sagrada seja um Direito Humano e não uma mercadoria.  Temos experiência em governar e 
aplicar a justiça; existem formas diferentes para eleger às nossas autoridades e pode-se desem-
penhar este serviço de acordo com as nossas tradições.  Os consensos, dos mordomos, as as-
sembleias são formas mais ancestrais de nos organizarmos socialmente, que as cada vez mais 
frágeis e questionadas democracias, que são manipuladas pelo Mercado, as Multinacionais e 
o deus dinheiro. 

Os estados nacionais de hoje devem reconhecer, que a existência, e em muitos casos a sobre-
vivência de nossos povos plurinacionais, tem permitido a preservação do pouco que fica da 
biodiversidade e conhecimentos em nosso continente.

Paba/Ankoré: Criador e Formador da Terra, de tudo o que balança, se mexe, vive e 
repousa sobre nossa Mãe Terra... Concedei-nos saber ser bons guardiões, cuidadores e 
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cuidadoras teus. (um bordado).

15. Mitos

Aportamos nossos mitos, porque com eles aprendemos a ser povo, a ter identidade e histó-
ria, de esse modo sentimo-nos parte da Mãe Terra; nós somos dela!  Pertencemos-lhe!  Paba 
(Kuna)/Ankoré (Emberá) criam a Terra como uma menina e a acompanham até que chegue a 
ser Mãe fecunda.  Paba e Ankoré regala-nos seu espírito para cuidá-la. Cultivamos Mitos de 
criação e origem, de iniciação, de entronização como o esplêndido mito da Balsa de Música, 
que descreve a sucessão de um novo cacique Música e como este tinha que chegar até o centro 
do lago para se jogar, e com ele, todas as oferendas de ouro e metais preciosos.  Nossos mitos 
de origem dão-nos identidade e sentido a nossa existência, e também às nossas lutas e proje-
tos.  Viemos de Tullan, nosso origem está em Chicomoztoc lugar das 7 grutas, é nosso útero 
comum, nossos mitos fraternizam com nossos povos e nações originárias e suas lutas.

Keti Ono KetiEyé, Pajaw, Sagrado Espírito de Deus! Ofertamos-te o tecido dos nossos 
mitos e palavras que tem orientado nossos passos, como nos orienta o Sol, a Lua e as Es-
trelas. (Oferenda: um cesto de cipó)

16. Pensamento indígena (Dualidade e complementariedade)

A concepção, percepção e a aplicação do todo, como algo único e absoluto, nos vem das cul-
turas ancestrais.  O pensamento sistémico hoje predomina no mundo e na sociedade, porem 
quem nos o herdou são as avós e os avôs das nossas nações originárias32.  A dualidade se 
entende não só como complementariedade mas também como totalidade.  É a capacidade de 
olhar para acima e para abaixo, para ambos costados, ao frente e atrás.  A tradição religiosa 
mesoamericana entretece muitos binômios: céu-terra, feminino-masculino, escuridão-luz, e 
outras muitas.  É algo muito próprio das culturas milenares.  Em Japão, por exemplo se fala 
de Isanagi e Isasagui, o PopolWuj dos dois heróis gêmeos Ixmucané e Ixbalnque, e entre os 
irmãos e irmãs Mapuches está Xeg-Xeg e Kai-Kai.  Durante muitos anos tem-se polarizado 
a visão machista em detrimento do feminino: governos, ministros, autoridades, científicos, 
pastores, tem contribuído, em certa forma, ao que hoje temos, porém falta conhecer e poten-
cializar a complementariedade.

Sagrada Mãe Lua e Sagrado Pai Sol, Ixmucané e Ixbalamqué, Xeg-Xeg e Kai-Kai, recebe 
as batidas do nosso coração para mirar a nosso redor e não só de um lado. (as batidas do 
coração)

17.  Maternidade

Ainda quando há complementariedade, porém, os povos originários de Abya-Yala fazem ên-
fase no feminino, de maneira particular na maternidade.  No cemitério religioso dos nossos 
povos sempre encontramos alguma ou algumas divindades femininas.  Um dos casos mais re-
presentativos é Tonanzín entre os nahuas, Ela é a nossa verdadeira Mãe.  Entre os Maias estão 
Ixchel e Ixtab.  No plano social, numerosas mulheres tem estado e estão ao frente das lutas pela 
defesa da Mãe Terra.  Inclusive a referência à terra nos povos andinos, é um conceito feminino: 
Pachamama, ou a Deusa Asteca da Terra: Coatlicue.  Nunca poderei esquecer a valentia de Ze-
nilda Maria de Araujo que ao ser assassinado o seu esposo, cacique do povo Xururú, pede-lhe 
ao seu filho se manter ao frente da luta pela defesa de sua terra.  No pensamento dos maias as 

32  A física quântica que tem desenvolvido o pensamento sistémico, também tem reconhecido as 
instituições dos povos milenares sobre a inter-relação e interdependência de toda forma de vida.
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pessoas têm um lado masculino e outro feminino.  E nestes últimos dias o Papa Francisco nos 
pede trabalhar mais até elaborar uma teologia profunda da mulher e que nos lugares onde se 
tomam as decisões importantes é necessário o gênio feminino.  Seria suficiente esse impulso?  
Acredito que não!.

Oferto este véu símbolo da feminidade, e por que não? Do sangue das irmãs Mirabal, 
que na República Dominicana lutaram com firmeza pela libertação do seu povo...!  E da 
comandante Ramona! E tantas e tantas mulheres da nossa América.  Ofertamos nossa 
feminidade! (Oferenda: o véu)

18.  Economia solidária

Outro dos aportes mais substanciais dos nossos povos de Abya-Yala é no tangível e nos servi-
ços comunitários, previamente organizados cuja conclusão sempre é comum e festiva, sobre 
tudo no mundo do trabalho comunitário e a ajuda mútua.  As Mingas e Fainas, o Potiró e o 
Mutirão, o Tekío e o Trueque, o câmbio e intercâmbio das sementes, das laboras quotidianas.  
Não em vão, as comunidades aborígenes utilizavam por moedaas penas de aves belíssimas, os 
panos de algodão, as pedras e algumas sementes como a do cacau.  Este outro valor da econo-
mia dá-se não somente entre as comunidades autóctones da nossa América, mas também em 
todos os povos milenares.  A desgarradora e não tão distante experiência do “corralito” entre 
os irmãos e irmãs argentinos suscitou o renascer de uma economia solidária e de intercâmbio 
de bens e serviços.  Entre os produtores orgânicos e agroecológicos, de algumas regiões do 
Japão, estão ressurgindo práticas milenares de uma nova, e por sua vez ancestral economia, 
com moedas locais que lhes serve para obter produtos orgânicos entre eles e elas.

Mesmo que tivemos “El Dourado” nestas terras da nossa ameríndia; Colômbia resguarda com 
zelo essas peças de ouro maciço; mesmo que os invasores subtraíram enormes quantidades de 
ouro em Potosí e no México; mesmos que As Joias do Pescador que emergiram em Veracruz 
e que datam dos século XV nos deixem ver o talento dos joalheiros mesoamericanos e de toda 
a nossa ameríndia, porém, nossos avôs e avós nos herdaram uma economia mais humana, so-
lidária e festiva.  Onde a administração da casa (oikós) realiza-se com parâmetros ecológicos 
favorecendo a cooperação e não a competição cruel e impiedosa33, posto que o importante não 
é acumular, e sim Bem Viver (SumakKausay).  Para o povo Guarani, por exemplo a Tekoha 
evoca não só as relações econômicas, mas as sociais e a organização político-religiosa34; a 
oikonomia indígena é integral e integradora, tem uma carga ética.  Alguns chamam este entre-
tecido econômico a mesa partilhada35 e outros a oikonomía do Reino.36

Mãe Lua, guiai com a claridade de tua luz, nossos passos em direção de Xochitápan.  Fir-
me nossa solidária irmandade..., recebe estas sementes de cacau como oferenda e com-
promisso. (Oferenda: cacau)

19.  Mártires e martírio 

Temos ofertado, há mais de 500 anos nossos melhores homens e mulheres: caudilhos e caudi-
lhas, halachhiniqkes, mulheres e homens verdadeiros, do passado: Jacinto CanEk, TupacKa-
tari, Pachacúter; sem esquecer a Hidalgo, Bolivar, Morelos, assim como a: Rutilio, Romero, 

33  Discurso de José “Pepe” Mujica, Presidente de Uruguai na ONU, 24 de set. de 2013
34  Três diferentes sistemas econômicos.  Margot Bremer. CONAPI. Paraguai
35  A Idolatria do Mercado.  Juan Manuel Hurtado
36  Três diferentes sistemas econômicos.  Margot Bremer. CONAPI, Paraguai.  Interessante comentário a 
Lc. 15, 11-32 sobre a administração da casa.
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Bartolina Sisa, Tupa’i, Xicão, assassinado em 1998 por um fazendeiro.  E com elas e eles, 
seu sangue derramado..., milhares e milhares de camponeses, indígenas anónimos e mulhe-
res são violentadas, assaltadas e continuamente expulsas das suas terras e territórios.  Nas 
últimas décadas, milhares de mulheres nossas tem sido exploradas sexualmente, violentadas, 
vendidas, assassinadas..., aos milhares de cruzes rosas de Tijuana, haveria de lhe acrescentar 
outras tantas de toda a nossa geografia índia e mártir... Desde a invasão estrangeira não se tem 
deixado de praticar um etnocidio em todos os cantos da Ameríndia; muitas destas situações se 
convertem ‘Numa tragédia ocultada37’ por aqueles que decidem o que se informa e o que não.

Com quanto acerto o tem assinalado Dom Pedro Casaldáliga: “A terra latino-americana está 
empapada do sangue indígena, de sangue camponesa e de sangue pastoral”.

Junto ao martírio das suas filhas e filhos, está o martírio de nossa Mãe Terra; árvores e rios 
massacrados, espécies praticamente extintas, montanhas saqueadas, recursos hídricos e mine-
rais embaucados na cumplicidade dos maus governos; incansáveis ecocídios em toda a geo-
grafia continental.

Se os sucessivos impériostem arrasado com as filhas e filhos destas terras, o que não farão com 
esta amada terra nossa?  Quanto sangue indígena mais teremos que derramar?

Katata, Ndiose, Ontana..., trazemos como oferenda o sangue de tantos irmãos e irmãs 
caídos (Oferenda: uma foto de Mons. Romero) por defender suas terras, seus montes e 
seus lugares sagrados.

20.  A Nossa Medicina 

Temos aportado desde sempre a nossa maneira particular de nos medicarmos através das plan-
tas, folhas, flores e tantos outros elementos que nos presenteia Pachamama.  Desde o antigo 
território da Araucania e até as terras Yaqui, nossos machi (curandeiros e curandeiras) têm 
aprendido de seus antepassados e da vida mesmo, a nos manter em equilíbrio com a natureza 
e os ventos, com o frio e o cálido.  Inumeráveis e coloridas plantas com suas flores e frutos 
nos curam porque temos as mesmas sustâncias vitais ou aminoácidos38 e minerais que nos dão 
saúde e vida.  Todos os organismos vivos possuem o mesmo alfabeto básico: 20 aminoácidos, 
nos convertendo desse modo em parentes comuns.  Porém, as grandes redes farmacêuticas nos 
seguem roubando os princípios ativos que nossas avós e avôs conheceram desde o passado.  
Além disso, nossa medicina é nossa e desde nós, é endógena, isto é: vive e brota desde nossas 
culturas e seu entorno (biodiversidade); da Natureza obtemos os remédios para nossa saúde.  
Porém também nossa medicina é comunitária, não é individualista nem muito menos está re-
lacionada com o negócio e o lucro.  A nossa medicina é diferente. 

Com quanta sabedoria a herdaram os avôs e avós Cakchiqueles: “Quando fizeram o homem; 
de terra o fabricaram, e o alimentaram das árvores, o alimentaram com folhas39.Assim o assi-
nalam também os Guarani Kaiowa: “Sempre tivemos nossa própria saúde.  Porém, sem a terra 
não temos todos os recursos da natureza que mantiveram sempre nossa saúde.”

Itanípuca-llanguipuca, J’manojel, X’manojela, Coração do Céu, Coração da Terra, do-
ador da vida e da graça, da força e da saúde, agradecemos-te o que fazes por nós, tuas 
37  Assim titula Miguel Angel Cabodevilla seu último livro no que denuncia o massacre de 2º membros 
do povo nómade de Tagaeri e Taromenani que se caracteriza por sua bravura por defender sua terra e 
território, no passado 30 de março do presente ano.
38  São substâncias que constituem as proteínas, compostos nitrogenados eu são o fundamento mesmo da vida.  Dos 20 
aminoácidos proteínicos, 8 são essenciais para a vida humana.  São como os “tijolos” com os quais o organismo reconstitui 
permanentemente as suas proteínas específicas consumidas pela simples ação de viver.
39  A Criação segundo o memorial de Sololá.  Guatemala.
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filhas e filhos destas terras ameríndias.  (Oferenda: medicina natural).

Este é o nosso feixe, Florido e Pascal! Nossa oferenda como nações originárias, para seguir 
transitando da morte à vida, e contribuir assim, à reconstrução de uma Terra mais justa e verda-
deira; um Mundo que tenha Vida plena e abundante40, e seguir orientando nossos passos rumo 
à Ladeira Santa, a Suma Kamay.

Peço desculpas e permita-me concluir fazendo uma comparação deste momento crucial da 
história que atravessam nossos povos e nações originárias com o martírio de São Pionio, de 
Esmirna, acaecido em 12 de março do ano 250.

Celebrando o aniversário do martírio de São policarpo, descarregou-se contra Pionio, Sabi-
na, Asclepíades, Macedônia e Lemo a fúria da perseguição.  O dia do seu martírio, ainda de 
madrugada partilharam a oração e saborearam do pão consagrado e da água.  Com a corda no 
pescoço foram levados ao exaltado fórum.  Seu verdugo uma e outra vez convidava-os voci-
ferando a abdicar da sua fé, ao que Pionio responde: -“O crime de vocês é duplo: se esquecem 
de toda humanidade matando aos forasteiros e transgredindo a lei da natureza... atentando ao 
direito da hospitalidade... eu vi aquela terra calcinada pela violência... convertida em cinza, 
privada de toda humidade e fertilidade.A água não serve para alimentar nem receber os ani-
mais, e arroja de si ao mesmo homem que a recebe... Não adoramos aos Deuses de vocês nem 
veneramos as suas imagens de ouro!”.

Muitos de seus ouvintes tratavam de dissuadi-lo.  A o que Pionio respondeu:

- Sim, o sei, é bom viver e gozar da luz, porem nós desejamos uma vida muito melhor.”

Depois de um longo interrogatório foram conduzidos às masmorras, onde entoaram cânticos.  
Depois de longa espera, o mesmo dia do seu martírio, Pionio e seus companheiras e compa-
nheiros fizeram uma apaixonante locução:

- “Sinto como se me desgarrassem as entranhas, ao contemplar as pérolas preciosas pisotea-
das pelos porcos, as estrelas do céu arrasadas até a terra pela cauda do dragão, e a vinha que a 
mão do Senhor tinha plantado, destroçada pelos javalis e saqueada pelos viandantes, segundo 
lhes vinha na vontade.Agora há fome e sede, não por escassez de pão nem de água, sim pela 
perseguição”.

Antes de ditar a sentença, os verdugos perguntaram-lhe de novo:

- A que Deus adoram?

Respondeu Pionio:

- “Adoramos ao Deus que fez o céu e o salpicou de estrelas; criou a terra e a enfeitou com flo-
res e árvores; formou os mares que rodeiam com suas correntes a terra”.

Pionio ficou como absorto olhando o horizonte.

- Por que olhas para o ar? O increpou com força o verdugo.

- “Eu não olho para o ar, e sim aquele que fez o ar”.

Foi ditada a sentença: Ou abdicam da sua fé ou serão sacrificados e incinerados no meio da 
fogueira rangente!

Antes de morrer Pionio diz: - “A causa principal que me leva à morte, é que quero que todo o 
40 Jn. 10,10
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povo compreenda que há uma ressurreição depois da morte”.

Depois levantaram a Pionio e ao presbítero Metrodoro, junto com os troncos nos que estavam 
pregados..., seus olhos e as suas almas estavam dirigidas ao Oriente.  A chama tomou força e 
crepitou entre os ardentes troncos.  Antes de expirar, Pionio gritou:

- “Senhor, recebe a minha alma!”41

Nossos povos originários acreditam e lutam se organizam e proclamam um vida digna e jus-
ta, O Bem Viver das avós e avôs!,porém, se há desatado, desde faz mais de cinco séculos, 
uma furiosa perseguição contra nossas nações originárias, e contra a maneira de viver e estar 
plantando nesta fecunda Terra, que há sido nossa Mãe e Mestra; e desde o antanho como ate 
hoje, temos nos enfrentado com a cobiça do ouro, morte e devastação da parte dos sucessivos 
impérios.  No entanto nossos povos e nações originárias, não abdicam de sua fé no Deus da 
Vida, e anunciam o Bem Viver para todas e todos, não só para nossos povos ameríndios, mas 
para toda a sociedade.  Porém este Bem Viver o queremos para o aqui e agora!,e não para o 
além, e sim para o aquém, para a história que estamos vivendo.  Não queremos terra para o 
Céu!  Nossos povos originários buscam, com paixão e desvelo, que haja SumakKawsay / Céu 
na Terra!... Se a irmã morte chegasse antecipada pela perseguição que tem nos sido imposta, 
Não abdicaremos!, Resta-nos a certeza da Ressurreição!.

Talvez pareça-nos um pouco tarde, com efeito!  “É tarde, porem é todo o tempo que temos à 
mão para fazer o futuro.É tarde, porém é madrugada se insistimos um pouco”. 

Finalmente, peço emprestadas as sábias palavras de um amigo42 maia yucateco, porque acre-
dito que bem podemos pronunciá-las todos os povos de Abya-Yala:

Peço licença à assembleia para partilhar este feixe de palavras, que na realidade não são 
minhas. Venho oferecer um feixe de palavras que não são minhas, e um feixe de flores que 
queremos partilhar neste altar.  

Este feixe de palavras quer ser uma proposta alternativa do que já se está vivendo em nossos 
povos.  É uma palavra incompleta, em nossas comunidades teremos mais o que dizer, o que 
assinalar.

A oferenda é Flor e é nossa vida e nossa morte.

41  Atas dos Mártires.  Edições Paulinas. Caracas Venezuela.  1987.  Estas coisas aconteceram sob o procónsul Julio Proclo 
Quintiliano; sendo cônsules o imperador Caio Mesio Quinto Trajano Decio e Vitio Grato.
42  Discurso da fundação da cidade de Mérida.  José Huichín.  Janeiro 2011

TE’ YANO’ONILI’IE! (Aqui temos estado!).

TE YANO’ON BEJLAY! (Hoje estamos aqui!).

BE’IN ANAKON TE’ELA’! (Aqui estaremos!).

Jallalla irmãs e irmãos!- Jallalla!!
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AGRADECIMENTOS

Tina – agradece a Raúl Lugo e a Diego Irrarazabal o apoio com assessores deste encontro. 

Termina o momento do encontro cantando mais uma vez; vós sois o Deus dos pequenos, o ......    
o qual nos ajuda a entender que Jesus não esta fechado num templo, mas que esta nas ruas, 
esta nos lugares de trabalho.

CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA, TEMPLO PAROQUIAL. 

PALAVRAS DE ENTRADA

Há cinquenta anos nasceu aqui a diocese de Latacunga. A razão de fundo deste nascimento 
não sabemos bem; porém descobrimos que a raiz do estabelecimento dessa igreja particular, 
as comunidades humanas de Cotopaxi - majoritariamente indígena – contaram com uma novo 
instrumento de coesão, desse serviço e de articulação para expressar suas  fé na vida, e na hu-
manidade e em cristo.

A região de Cotopaxi se converteu nesses 50 anos, em exigindo a compreensão a luta indíge-
na do Equador que tanto influenciou a AL. Por isso, o Papa João Paulo II expressou aqui, em 
1985 o compromisso da Igreja pela inculturação do evangelho e das estruturas eclesiásticas ao 
coloca-las nas mãos indígenas e nas modalidades próprias da culturas aqui presentes.

Isso explicar porque dos 4 pontos do nosso continente estamos vindo agora neste sétimo en-
contro continental de Teologia Índia a beber aqui a sabedoria de nossos parentes Andinos, que 
com muita força propuseram o Sumak Kausay ou Bem Viver como resultado da harmonia da 
vida e do planeta.

Nesta eucaristia viemos hoje dizer a Deus: “mamãe, papai, Deus aqui estamos teus filhos, 
tuas filhas, tuas flores e pobres, para agradecer uma, duas e três vezes por nosso sustento, pela 
acolhida, pelo dom da vida que nos presenteou a todos, a natureza ou Pachamama, como ca-
rinhosamente lhe chamam os povos dos Andes. Te damos graças pelos diversos caminhos que 
nos permitiu andar e porque nesses caminhos nos encontramos e nos construímos como povos.

Durante esses dias saboreamos o encontro com o rosto e o coração de todos os povos na busca 
da terra sem mal, quer dizer, teu Reino de Vida para colaborar na reconstrução da humanidade 
e da nossa grande casa, que é a Mãe Terra.

Te damos graças por quem em Jesus cristo seu filho fortalecemos a comunhão e o conviver em 
harmonia, justiça e fraternidade!

Te apresentamos a colheita do nosso 7 encontro onde juntamos e tecemos, de maneira ecu-
mênica a palavra e a exigência do Sumak Kausay de nossos povos harmonizados com a vida 
plena que nos trouxe nosso senhor Jesus Cristo.

84 VII Encontro Continental de Teologia Índia - SUMAK KAWSAY E VIDA PLENA



COMPARTILHAR A PALAVRA

Irmãos do CLAI: 50 anos no trabalho da Igreja. Se concretiza em diferentes culturas e países. 
Se concretiza na diversidade e complementaridade, até a atingir a vida plena. Quantos ofere-
ceram por semear a semente da vida, 50 anos de pregação da palavra. Aqui estamos os frutos 
para ser semeando. Deus nos Dara sabedoria para saber compartilhar as sementes. Seguimos 
construindo a unidade na diversidade que Deus abençoe cada lugar.

Palavras do Bispo. Estimados irmãos e imãs, quero começar expressando meus sinceros agra-
decimentos a coordenação da Teologia Índia que queria ser a sede. Junto com este agradeci-
mento expresso meus cumprimentos aos irmãos do CLAI e a todos que fizeram o possível que 
esse espaço se viva na fraternidade, na presença harmoniosa de Jesus. Certamente tiveram 
muitas dificuldades. Expresso minhas felicitações aos agentes e a paróquia pelo êxito deste 
congresso.

Quero lembrar a memória das palavras de Felipe. Disse mostra-nos ao pai. Não são somente a 
preocupação de Felipe, é a preocupação de todo o ser humano, como o servo. Buscar a deus é 
a grande tarefa do ser humano. Não é a busca no ar ou intelectual e a partir do entorno, a partir 
do modo de pensar e ver as coisas em uma palavra a partir da cultura. Os diferentes modos de 
culturas de chegar ao mesmo fim. Porém nessa diferença de caminho, alguém tem que ilumi-
nar nossa busca, esse alguém não pode ser outro que nasceu, viveu e morreu como judeu. Essa 
cultura, esse entorno nos ensinaram que Deus é Pai que cuida e caminha conosco e nos chama 
filhos.

Muitas vezes e de diferentes maneiras. Nos falou por meios de profetas e agora nos fala por 
meio de seu filho. A resposta de Jesus a Felipe, o que me vê ao pai. Indiscutivelmente Jesus é  
resposta ao clamor de todo o povo.

Jesus disse a samaritana, já chegou o tempo. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito 
e em verdade. Temos que buscar o caminho da verdade e da vida. Jesus veio para que todos 
tenhamos vida e vida plena que é o lema do nosso encontro. Que Jesus que é vida plena nos 
abençoe a todos que somos os seus ramos.
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MOMENTO FINAL. FLORES E FRUTOS DO ENCONTRO
Recolher os consensos, resultados e compromissos do encontro.

Sexta-feira, 18 de outubro de 2013

Coordenação da região amazônica  e Caribe

ORAÇÃO INICIAL

A região amazônica e o Caribe fizeram um altar no centro do lugar do encontro em forma de 
espiral. No centro está o pote como símbolo da vida que surge do ventre. A espiral significa 
na Amazônia a maneira como transcorre a Vida. A vida começa num ponto e depois essa vida 
nunca fica no passado, a vida segue caminhando.

Ñaupa quer dizer o que está a frente. Foi o que ocorreu e que continua a se faz presente. A pa-
lavra mais antiga se faz mais atual. A história não se divide entre gerações ao contrário, se faz 
presente e tudo se une na vida, por isso é que está o passado e presente da vida atual. No altar 
está presente tudo o que se produz na Amazônia, inclusive pedras porque são parte da vida. A 
espiral é a vida que vai se comunicando.

São feitos cantos que fazem parte da vida, a vida canta. Quem coordena a oração vai fazendo 
uma espiral em torno do altar organizado para esse momento espiritual.
Está representado o trabalho em mutirão, são evocadas as maneiras que viviam os primeiros 
cristãos, que tinham tudo em comum. Se pede a Deus que nos ajude a conservar a herança dos 
antepassados no Sumak Kausay que nos deixaram como herança.

Aparecem as tentações que se apresentam aos agentes de pastoral que são tentados a abando-
nar a igreja e a ingressar nos partidos políticos ou em outras organizações onde podem receber 
mais dinheiro. Foi feita memória a Jesus Cristo que disse que aquele que deseja ser grande seja 
o que servirá a todos. 

Se fala de Deus com cantos e orações feitas nas várias línguas amazônicas.

Aparece a presença do Satanás que convida todos a deixarem o trabalho comum, a vivência 
dos valores ensinados pelos avós, nossos sábios, e os convida a ingressar na modernidade que 
oferece dinheiro e tecnologia. É lembrada do que é a vida em comunidade o que dá a vida e 
que a vida surge da mesma terra onde está enraizada a comunidade. É falado de Deus: hoje te 
damos graças Senhor. 

Oração1: Senhor, dirigimos a ti nossa oração. Rogamos para termos consciência de nossa 
maneira de pensar, deve evocar o projeto de Sumak Kausay. Bendito sejas Deus Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo que pensou num projeto de vida em abundância para sermos sendo e irre-
preensível e nos predestinou para uma vida plena que não havíamos imaginado. Agradecemos-
-te Pai e Mãe porque nos predestinou para que fossemos filhos e filhas. E em Jesus Cristo nos 

1  Essa oração foi realizada seguindo o Cántico de Ef. 1.
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predestinaste para que gratuitamente nos sintamos amados por ti. Estamos aqui no sétimo 
encontro para agradecer e pedir a força do Espírito para que ao regressar a nossos países e as 
nossas aldeias chegaremos com uma missão: partilhar com todas as pessoas o projeto de vida, 
vida para todos, porque esse é Teu sonho. Vamos auxiliar na recuperação do sonho, a lem-
brança do bem viver. Sabemos que Tu, o deus do Bem Viver, caminha conosco e sua presença 
está viva no nosso meio e Tua promessa perdura até a eternidade.  Tu o doador da vida quer 
vernos sempre alegres sem tristeza, sem perna nem dor. A Sumak Kausay quer uma terra com 
justiça. Tu índio, que foste eleito para esse encontro, anuncia a todos os homens e a todas as 
mulheres a reconstituição da utopia do Sumak Kausay, e tenha a certeza de que não é somente 
um sonho, porque está a garantia da força de Deus da vida. Sua luz nos guiará por um cami-
nho de manutenção da promessa que ele mesmo nos deu. Mão, Pau, confiantes em vossa força 
porque está no nosso meio. Senhor da história, agora derrama teu espírito em nós e faz com 
que todos nós que participamos desse encontro sejamos enviados a realizar o sonho de nossos 
antepassados, o do Bem Viver, que é o sonho que Deus tinha na sua cabeça antes da criação 
do mundo. Amém.

A celebração é concluída com o ritual da purificação

AGRADECIMENTOS AOS ANFITRIÕES

O P. Alcides agradece em primeiro lugar a Deus que permitiu que reunissem em Pujili um 
grande número de nacionalidades e de países, de povos originários que se reuniram no encon-
tro. Esta igreja que sonhamos com rosto próprio e identidade própria. Agradecemos a partici-
pação do CLAI. Agradecemos o rádio Latacunga e a televisão que transmitiram esse encontro. 
Agradecemos a todas as famílias e a todos os Padres e Irmãos que colaboraram, e aos servi-
dores que apoiaram incondicionalmente. Particularmente agradecemos as famílias de Pujilí. 
Também estendemos os agradecimentos as paróquias vizinhas que alojaram os participantes 
do encontro. Agradecemos a todos os que participaram da organização do encontro, da comis-
são de logística e que fizeram o possível para este encontro. Agradecemos os responsáveis pela 
Casa Camponesa. Também trazemos presente a equipe de cozinha e a equipe de limpeza do 
lugar. Oferecemos uma grande salva de palmas.

Tina, em nome da AELAPI reafirma o agradecimento a todos os que citou P.Alcides. Diz que 
agradece dos, três, quatro vezes, porque nos possibilitaram, nos movermos, sentir, pensar, fa-
lar, nos possibilitaram viver. Agradece também a todos os povos que estão fazendo oração para 
que ocorra bem o encontro. Que desperte e surja a vida.

P. Eleazar agradece a solidariedade que permitiu o encontro. Agradece o amor que reinou 
durante o encontro nos fez a todos experimentar que outro mundo é possível. Agradece por 
expressar o sonho de Jesus e dos irmãos. Agrademos às senhoras que ontem partilharam as 
frutas. Nem tudo se faz com dinheiro e agradece por todo esforço posto no encontro inclusive 
nem dormiram para fazer possível o sonho da vida em abundância.

Palavra do Pe. Pedro. Os 50 anos deste processo pastoral, de que o senhor caminhou e seguiu 
conosco. Agradecer a todos os povos da América.
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Foi difícil preparar esse encontro. Muitos temos experiência de que as coisas saem bem por-
que se faz com amor, carinho, unidade e no espírito de sacrifício por nós.  Quando escutava 
as palavras de Eleazar lembra que o povo Kuna celebra vários congressos gerais. Realizam 
rotineiramente. Num desses encontros chegaram a participar 300 delegados. Chegamos com 4 
ou 5 a cada casa. Cada um levava sua rede. O sentido da vida, de ter nas mãos, solidarizar-se, 
querer mais. Aqui vivemos de uma maneira extraordinária. É possível em Sumak Kausay.

MEMÓRIA DO DIA ANTERIOR

Animados pelos irmãos e irmãs do CLAI com o texto de Ezequiel 47. ÁGUA: nos fizeram 
sentir como o rio de nossas espiritualidade vai regando e fazendo fecundo nossos processo de 
luta e esperança.
2. Palavras vivas das teólogas indígenas.

Nesse precioso ar e em sentimentos, as irmãs teólogas indígenas nos oferecem a palavra viva 
do seu segundo encontro continental, convidando-nos a resgatar o papal protagonismo da mu-
lher dentro das culturas e da sociedade.

Foi partilhada a síntese do dia anteiro sobre o Sumak yuyaylla (um mesmo pensar).

1. O que estamos fazendo para eliminar as ameaças e apoiar o que favorece o bem viver?
2. O que poderíamos fazer para contribuir com o bem viver e com um futuro diferente para 

toda humanidade e para a criação eterna?

Plenário entre temas que reiteramos se encontram nos seguintes compromissos:
 
Região Mesoamericana. Compromissos.

- Fortalecer os espaços de autonomia que já temos e trabalho comunitário e as festas;
- Resistência territorial e ambiental, sementes;
- Trabalhar com as crianças e jovens para recuperar a cultura e dar continuidade aos pro-

cessos que temos.
- Acompanhar a vida de nossos povos, resgatando os elementos da identidade cultural.

Região do Caribe. Compromissos.

- Promover o diálogo inter-religioso e intercultural;
- Apoiar e promover processos de organização indígena;
-  Formação Intergral
- Articulação com outras organizações;
- Acompanhar migrações as cidades
- Posicionar-se ao bem viver nas conferências episcopais.

Região amazônica. Compromissos

- Criar uma rede indígena de comunicação;
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- Organizar um encontro de velhos/sábios;
- Promover um encontro para que os sábios deem conselhos aos jovens;
- Conhecer o IIRSA para tomar decisões;
- Incentivar a criação de escolas de formação integral para líderes;
- Apoiar organizações e iniciativas;
- Apoiar o documento urgente da Amazônia equatoriana

CLAI. Compromissos.

- Fortalecer o processo de pastoral indígena
- Igrejas mais sensível a cultura do Povos;
- Que os indígenas possam ser protagonistas
- Trabalhar com os Jovens
- Viver a cidadania eclesial
- Compromisso com o tema de gênero
- Encontros de sábios e jovens.

Região Cone sul

- Delimitação dos territórios ancestrais
- Formação das comunidades na teologia índia;
- Conscientizar o clero na realidade indígena
- Fazer da escola um espaço de revitalização do bem viver.

Outras contribuições.
- Que a igreja seja espaço para fazer a experiência de Deus e não de competição para 

disputar fieis;
- A importância do testemunho das igrejas.
- O Sumak Kausay, o estado está dentro de nossos povos e será possível se for constru-

ído com a comunidade, em suas assembleias, territórios, nós podemos ajudar para que 
outros movimentos e processo sociais se articulem e façam pressão ampla na defesa da 
vida.

- AELAPI, não só deve ser para encontros continentais senão nos processo locais que 
acompanhavam de maneira que quando se encontram seja para compartilhar o que tra-
zemos.

As irmãs do CLAI fizeram uma leitura a partir do mito MAMA PUMA, fazendo-nos ver que 
o sistema disfarçado de mãe protetora  se apodera dos filos alheios e que escondem debaixo 
do algodão de seus poderem atrativos porém apesar disto cresceram, chamar a sair e consegue 
escapar e desafiar o sistema.

O Irmão Tilo nos enriqueceu com treze (so tem doze) palavras das vinte do “manojo florido y 
Pascual desde Abya Yala”

1. Unidade ou visão integradora da vida. Não havia vida sem morte. Ciclos de Culto a Mãe 
Terra, cultivada e amada;
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2. A espiritualidade como força de resistência. Permite superar a fragmentação da realida-
de e do antropocentrismo;

3. Teologia e sabedoria. Os povos originários contribuem com sabedoria possibilitando 
modo de vida mais respeitoso e fraterno.

4. Ciclos de vida. Os povos levam os ritmos de todo o que vibra sobre a luz e a terra;
5. Cultura e vida consciência crítica;
6. Sensibilidade e simplicidade. Viver sem os luxos e ganância é uma contribuição profé-

tica;
7. A memória. Os cultos na alimentação, formas de cultivo, artes, danças.
8. Tradição e costumes;
9. Maternidade, algo mais que elaborar a teologia indígena profunda da mulher;
10. Economia solidária vivida no mutirão, na troca, na administração da casa;
11. Mártires e martírios;
12. Nossa medicina. Sabedoria e plantes que são saúde.
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TRABALHO POR REGIÕES

Avaliação do encontro todo

· Como temsido durante todo o encontro o nosso sentir?

· Como tem sido durante todo o encontro o nosso pensar?

· Como tem sido durante todo o encontro o nosso atuar?

Sugestões para o próximo encontro

Fortalecer ou continuara a articulação

Ir fazendo processos juntos, como região.  Analisar, fazer propostas neste aspecto. 

Tema Juventude

O que fazemos com o tema dos jovens.  Como fazemos para que os jovens se comprometam 
neste caminhar da Teologia Índia?

Tema Leigos e Mulheres

É importante que os leigos vajam tomando em suas mão este processo.  Comoo fazemos?

PLENÁRIA DA AVALIAÇÃO FINAL

a) Cone sul

Sentir

· Acolhida fraterna e generosa 

· A comodidade foi importante

· Expectativas superadas.  Foi uma carícia do amor de Deus.  Plasmou-se o Bem Viver.

Pensar

· Houve uma colheita dos conhecimentos

· Fortalecimento da própria identidade

· A experiência da cultura é uma parte de todas as culturas

· Contou-se o que se vive

Atuar

· Transmitir este encontro

· A dificuldade de poder partilhar tudo o vivido

· Desafio de partilhar com os jovens

· A dor da rejeição que há da Teologia Índia

Sugestões
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· Equilibra as falas e participação do encontro entre homens e mulheres, leigos e religiosos, 
indígenas e não indígenas.

b) Região Andina

1. COMO HÁ SIDO NOSSO SENTIR, PENSAR E ATUAR DURANTE TODO O 
ENCONTRO?

· Temos nos sentido irmãos, buscando desde as raízes dos nossos antepassados.

· Alegria de partilhar como irmãos em Cristo, a oração, a presença de Deus, ser um a 
mais.

· Sentir no coração a vivência dos nossos antepassados, para levar no trabalho pastoral.

· Muito apropriado o método, com a riqueza da temática para cada dia, que nos tem feito 
sentir a realidade dos povos e a riqueza espiritual, a certeza de que Deus mesmo está 
caminhando conosco, isto nos leva a um compromisso de ser testemunhas onde cada 
um de nós vivemos.

· Temos sentido a cosmovivência do nosso Pai e Mãe, retomando essa vida presente nos 
homens e mulheres levando-nos na unidade.

· O sentir-nos felices, conhecendo coisas novas e boas, descobrindo a “Semente do Verbo” 
escondida nas nossas culturas, que há que pôr à luz de todos.

· Estamos contentes porque em um mesmo caminhar sentimos aos nossos antepassadose 
a Palavra de Deus como nova mensagem.

· Sentimos no coração que nos deixa uma história que é uma semente para semear nas 
comunidades, enriquecimento na Teologia Indígena para acompanhar o povo.

· Temos recebido elementos de inculturação do Evangelho, celebrações que nos abrem à 
reflexão que é entrar no campo sagrado.

· Tem sido um banho espiritual voltar à fonte, às nossas origens para trabalhar com alegria 
com os povos.

· Temos um mesmo sentir recuperando os valores no calor humano, nos sentindo um só 
povo.

· Contentes da hospitalidade do povo e famílias que tem nos recebido, não por dinheiro, 
e sim pela sua boa vontade.

· Tem-me alegrado que tenha indígenas em todos os países e essa força nos anima a 
seguir lutando pelo Bem Viver.

Sugestões

· Despertar a consciência indígena e cultural nas comunidades, especialmente nos jovens.

· Corrigir a palavra ADEPTO, nas igrejas já que cada um tem a pertença à Igreja como 
povo de Deus, e assim anunciar o Reino.
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· Avaliar o que se propôs no encontro anterior, para continuar.

· Continuar com estas reflexões nas Regiões para seguir os processos.

· Trabalhar ecumenicamente a temática nos encontros, para nos fortalecer na espiritualidade 
indígena que da a força solidária entre Igrejas.

· Os encontros regionais e nacionais também estejam articulados na CLAI.

· Antes do encontro geral de Teologia Indígena, se realizem encontros regionais para vir 
preparados.

· Trabalhar e refletir com jovens e mulheres em todos campos.

· Respeitar o ALTAR da Oração de cada dia em todos os encontros.

· Convidar os dirigentes das organizações indígenas que nos ajudem com sua palavra 
para reconhecer a realidade política e social.

· Dar um tempo para partilhar as experiências concretas da realização do SumakKawsay.

· Recolher a memória histórica e oferecer materiais no próximo encontro.

· Que as delegações para o próximo encontro estejam integradas também com jovens y 
mulheres.

c) Região Amazônia

· Alegres e agradecidos com Deus e com a comunidade que nos acolheu.  Apesar das 
distâncias geográficas.

Sugestões

d) Região Caribe

O nosso sentir

· Sentimento muito grande de agradecimento pela acolhida de todos.  Pela hospitalidade, 
o carinho.

· Foi muito bonita a festa de acolhida por parte das famílias nas paróquias.

· Nos vamos muito contentes pela participação de todos os presentes.

· A acolhida por parte do sacerdote.

· Muita alegria na partilha dos nossos pensamentos.

· Sensibilidade e desafios para nossas comunidades e Igrejas.

· São experiências de vida, que fortalecem nossa vida e comunidades.

· Valorizamos nossa cultura e identidades

· Experiência que traz à memória as avós e avôs com suas sabedorias.
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· Levamos a medicina tradicional às comunidades.

· Levamos conosco relações de afeito e amizade que se tecem no manto da vida.

· Todos e todas em um mesmo sentir.  As espiritualidades que articulam todo o projeto do 
Bem Viver.

· Expressou-se e sentiu-se com dor a realidade dos nossos povos.

· Levamos conosco muitos desafios para nossas igrejas e comunidades

O nosso pensar

· O nosso pensar há sido muito importante para conhecer experiências de outras 
comunidades e países

· A riqueza das nossas sabedorias, em sorrisos, gestos, palavras, orações.

· Foi um espaço onde despertamos nossa consciência, o que nos ajuda a nos fortalecer 
como povos.

· Um espaço onde se expressou a diversidade espiritual, expressou-se na nossa abertura, 
inclusão, respeito, ecumenismo.

· O pensar tem-nos confortado, como estamos vivendo e comprometidos perante as 
realidades que temos partilhado?

· Valorizamos como indígenas e religiosos às pessoas que não são indígenas e se 
comprometem com as lutas dos nossos povos.

· A luta é de todos e temos que continuar o caminho.

· Se estamos bem alicerçados desde as nossas raízes e espiritualidades, podemos enfrentar 
o que vier.

· Um povo sem história e sem memória é como uma árvore sem raízes.

O nosso atuar 

· Vivenciar nossa espiritualidade desde o concreto

· Nos vamos convencidos de que Deus guia nossos caminhos e nos dá sabedoria para 
concretizar nossos compromissos.

· Temos relações de amor com o outro: como nos relacionar com os outros, sem esquecer 
quem somos desde as nossas identidades, fortalezas e limitações.

· Os compromissos que adquirimos são muito sérios e estão dentro do projeto do Bem 
Viver.

· Os compromissos que assumimos, nos desafiam a ver Deus nas novas realidades.

· Há muitas experiências e o desafio é como continuar com estas reflexões a nível local.

· Esta experiência nos remete a atuar nas nossas comunidades, leva-nos a ser sementes 
para fecundar nossos povos.

Sugestões
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· Que estejam presentes lideranças tradicionais do lugar onde se realiza o evento.

· Seguir com as experiências de solidariedade para acolher os participantes.

· O aporte dos assessores foi importante e concreto.  Sugere-se aprofundar em temas 
articulados

· Maior integração dos assessores com os participantes.

e) CLAI

Como nos sentimos

· Acolhimento total na fraternidade.

· Experiência da novidade.

· Boa organização.

· Despertar do nosso pensamento.

· Metodologia apropriada.

· Inspirados por um grupo de sacerdotes casados, comprometidos com a causa indígena 
e um bispo com o coração de pastor, disposto a acolher este evento apesar das suas 
implicações para com a tradição católica.

Pensar

· Muitas luzes no nosso pensamento, no desenvolvimento do evento.

· Despertar do pensamento mítico

· O estar aqui significou uma espécie de reconversão para projetar o além.

· A consciência gerada para trabalhar com o pensamento indígena e o pensamento bíblico.

Atuar 

· Presença constante e intensa em todos os espaços do evento.

· Muitas reflexões em grupo que enriqueceram o pensar e o sentir.

· Guiados por uma boa metodologia.

Sugestões

· Reproduzir o que temos aprendido aqui nas nossas comunidades.

· Aplicar o que se tem aprendido sobre o Bem Viver nos aspectos mais simples das 
relações sociais.

· Que o documento que se produza deste encontro chegue aos seminários e universidades, 
para fazê-lo conhecer nos círculos académicos.

· Que as pastorais façam planos operativos que fortaleçam o Bem Viver das comunidades.
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· Preparar os jovens para que participem nos próximos encontros

· Solicitar ao secretariado da CLAI que envie cartas aos bispos e representantes das suas 
igrejas, membros para impulsar nas comunidades indígenas o projeto do Bem Viver.

f) México

Como valorizamos o encontro?

O sentir

· Encontrar a realidade dos povos indígenas do continente todo.  Ver que há muitas 
coincidências, por exemplo, no ataque aos nossos territórios.

· Se há globalizado essa problemática; minas, água, petróleo.

· Nós aceitamos essas intromissões, aceitamos o mal para nossos povos.  Somos 
responsáveis dessa problemática.

· Onde as estruturas sociais ainda funcionam como a organização, língua, etc.Em esses 
lugares é possível o SumakKawsay, nesses lugares, porém em muitos outro não.

· Os objetivos tem-se logrado, ter uma visão mais para o futuro.

· A boa organização do evento tem ajudado muito.  O carinho com que a gente nos há 
recebido, a sensibilidade humana da gente.

· A convivência com as famílias, vivemos realmente os Bem Viver, o o bem pensar, o 
bem sentir, o bem atuar.

· Importante para enfrentar a realidade, fortalecidos pela espiritualidade das irmãs e 
irmãos.

· Senti-me muito bem, aguardavam-me mesmo sem os conhecer.  A gente nos sentiu 
como uma benção e eles foram uma benção para nós.

· A gente conhece a realidade em que vive.

· Senti-me em casa, tanto no grupo de México-Messoamérica, como com as famílias 
que nos acolheram, somos uma grande família.  São coisas que nos enchem de luz e 
esperança.

· O estar em outros contextos abre-nos os horizontes, sinto-me fortalecida e renovada.

· Apaixona-me a vida dos povos indígenas.

· Esperava investigação, palestras, mais a nível académico.  Porem percebi a vida da 
gente, a teologia se faz de joelhos, só caminhando com a gente é que se encontra a luz.

· Obrigado Deus, estou aqui, não o esperava, é um sonho.  Já estando aqui, muito feliz e 
contente, descobrindo coisas novas, novos caminhos.

· Tenho-me sentido em família, tenho tentado de envolver à gente que me hospeda neste 
processo de pastoral indígena, para que sintam o gosto por este processo.

· Muito contente, com o coração muito agradecido, a experiência com a gente, são 
96 VII Encontro Continental de Teologia Índia - SUMAK KAWSAY E VIDA PLENA



elementos onde podemos fazer a experiência de Deus.

· A teologia da vida sai em direção a nós pela experiência que se tem de Deus.  Isso é o 
que faz que essa teologia e esses encontros continuem.  Este Bem Viver inclui o coração, 
a mente, a vida quotidiana, é uma proposta que está ali para todos, bem alicerçada e 
muito forte.

· A proposta dos povos é para todos, para comunica-la, porém só aquele que se despoja 
das coisas do mundo pode encontra-la.

· Alegria e esperança, com responsabilidade por todo o carinho que temos recebido das 
pessoas.

· O espírito dos avôs e avós tem estado conosco.  Tem-nos acompanhado.

2. Como há sido o nosso pensar neste encontro?

· Há sido muita a riqueza ao conhecer os mitos dos diferentes povos, enriquecemo-nos ao 
coloca-los em comum, abrem-se novos horizontes.

· Temos recolhido a sabedoria dos avôs e avós, que nos convidam a viver em harmonia, 
respeitando a criação, a defesa da vida.

· Tudo o vivido e partilhado deste pensar está nas nossas regiões, estamos lutando para 
nos comprometer mais.

TRABALHO COMO REGIÃO E TEMAS PROPOSTOS

a) Mesoamérica

Compromissos mesoamericanos

· Em Mesoamérica temos muitos processos trabalhados e por trabalhar:

· III Encontro Mesoamericano de Teologia Índia em Intibucá.  A Esperança Honduras 24-
28 de março 2014.  Na clausura com o tema: A herança Novas Gerações.

· Poder mostrar às Novas Gerações este tesouro que temos.

· X Encontro de Pastoral Indígena.

· XXIV EAPI, 24-28 de fevereiro em Toluca Edo., do México.

Temas sugeridos

· Não tiveram consenso.  A mulher nas culturas milenares e nos tempos atuais.  Continuar 
com o tema do Bem Viver.

b) Região Caribe

Temas

· Sabedoria tradicional como proposta de resistência frente ao neoliberalismo.

97 VII Encontro Continental de Teologia Índia - SUMAK KAWSAY E VIDA PLENA



· Práticas e experiências que promovem o Bem Viver.  Aprendizagens: Acertos e práticas.

Como continuamos como região

· Repensar a região Caribe, nomear um encarregado para ALAPI e um encarregado na 
região.

· Intercambiar produtos, vídeos, livros, artigos, propostas locais, eventos, etc.

· Reorganizar a região.  Possível encontro em 2015.

c) Região Amazônia 

Temas:

 Descolonização.  Pela realidade que está se vivendo.  Porque se está deixando de lado 
nossa identidade indígena.  Com a opção de que seja com outro nome.

Metodologia como região:

 Foi a primeira vez que nos coordenamos como região própria.  Vamos trabalhar.

d) Região Andina

Conviria convidar aos dirigentes indígenas.  Nas reuniões regionais, ou do país se integre 
a CLAI.  Espaço onde se possam intercambiar os materiais.  Escutar os leigos.

Temática nas folhas

· Partilhar experiências do Bem Viver das Regiões.

· Partilhar a memória histórica dos nossos povos.

e) Região Cone Sul

· Buscar uma referência no Chile.  Fazer uma primeira reunião dos países para começar 
a articulação.

· Tema: o Bem Viver.  Continuação.  Descolonização.  Descolonizar para caminhar rumo 
ao Bem Viver.

f) CLAI

Socializar este encontro nas nossas comunidades indígenas.

Tema: “Palavra de Deus e Palavra dos Povos Indígenas”.  Através dos sábios, das mulheres, 
das crianças indígenas.

Assume o compromisso de realizar o VIII Encontro Continental da Pastoral Indígena.  Fazê-
lo em torno de uma declaração do 09 de agosto, dia internacional dos Povos Indígenas.  Em 
2016, na Guatemala.
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RITO DE ENCERRAMENTO

Inicia-se fazendo uma invocação: Deus da vida tira as doenças que afetam o SumakKawsay.  
Que saibamos ver nos mitos essa fonte de sabedoria que nos ajuda a estar em harmonia com a 
natureza e com Deus.  Que possamos cumprir os compromissos para que tenhamos não pouca 
vida e sim vida em abundância.

O Janiachi é um canto ancestral na guajira colombiana.  Narra sucessos históricos guerras e 
histórias da comunidade.  É genuinamente vocal e não o acompanha instrumento.  Se faz de 
maneira melancólica, as vezes se escuta como um lamento, e é cantado em cada acontecimento 
que se dá na comunidade.

Depois do canto recebe-se os irmãos de KunaYala e eles abençoam a assembleia com o cacau, 
que na cultura Kuna é sinal de sabedoria.  Entram em posição com o incenso que cheira a 
cacau e vão incensando os presentes.  O aroma do cacau impregna o ambiente, no recinto do 
encontro.  E nesse momento começam a se escutar os cantos Kunas.

Um representante de cada região vai apresentando os compromissos e vai os colocando no 
interior da grande vasilha, que há estado no centro da assembleia e que representa o ventre da 
Mãe Terra, lugar de onde surge a vida da humanidade, pedindo a quem é Mãe e Pai da vida que 
faça fecundos os compromissos de este VII Encontro de Teologia Índia.

Finaliza-se a oração com um gesto ritual fraterno, no qual os presentes tomam-se das mãos, 
como sinal de unidade, todos os participantes unem as suas mãos e seuscorações.

Uma trovadora canta com gratidão à Mãe Terra que dá sementes novas e vão germinando.  
Pede que nos acolha no seu ventre quando nosso corpo retorne a ela: de ti saí e a ti voltarei.  
Temos que cuidar da Mãe Terra porque vida ela nos dá.

ORAÇÃO FINAL

Mãe, Pai, tu que hás estado conosco neste encontro e tens nos levantado para continuar adiante, 
olha nosso caminhar.  Fazemos teologia, pensando na luta dos nossos povos.  Pedimos-te que 
quando saiamos vás conosco e te encontremos nas nossas comunidades; que te encontremos 
nas lutas dos nossos povos.  Ajudai-nos e fica conosco para que as nossas cargas não sejam 
pesadas.  Tu que hás estado conosco desde o início, vem conosco no nome de Jesus Cristo 
nosso Salvador. 

Deus, Pai e Mãe, do fundo do coração e o ventre da mãe terra queremos tirar a força para 
o nosso coração e o nosso atuar.  Com o coraçãoqueremos tomar dessa água viva que Tu 
ofereceste à mulher samaritana.  Tu queres que sejamos fontes de água para aliviar o cansaço 
dos nossos povos.  Que sejamos vasilhas de barro para dar de comer e beber aos nossos povos, 
não demonstras força se não desde a fonte da vida que Tu es.

E agora com a mão direita colocada sobre o corpo de quem está ao nosso lado damos essa água, 
dessa força para que se cumpram as propostas e projetos que temos definido neste encontro.

Coração do Céu, Coração da Terra, que teu projeto de vida se faça realidade nas nossas 
montanhas e em nossas águas.

E, neste instante, pondo nossa mão esquerda no coração, recebemos a força divina da benção.

Obrigado Deus Pai e Deus Mãe.  A única palavra que podemos expressar ao final do nosso 
encontro é: Obrigado!  Obrigado! Porque nos hás recebido com a chuva e nos hás agasalhado 
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com este sol tão radiante.  Obrigado por todos os irmãos que abriram seu coração, abriram-
nos suas casas, e nos fizeram sentir seus parentes.  Obrigado por ter-nos feito saborear o Bem 
Viver, porque temos experimentado o Bem Viver, pelo qual lutaram nossos antepassados e 
que a sociedade envolvente há querido destruir.  Obrigado porque como Igreja nos ajudas a 
assumir como povo originários.  Obrigado porque seguimos lutando pela vida, e com a tua 
graça seguiremos adiante.  O que começamos com a tua benção o fechamos agora com a tua 
benção.

Finalmente a assembleia recebe a benção de Ernestina, Lázaro e Eleazar.
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A BOA NOTÍCIA DE PUJILÍ

Palavras de ânimo e esperança para nossas

nações originárias e para toda a humanidade.

MENSAGEM FINAL DO VII ENCONTRO CONTINENTAL DE TEOLOGIA ÍNDIA:

 “Sumak Kawsay e Vida Plena”

Saudações e apresentação

Convocadas/convocados pela Mãe Terra, pelo TaytaInti, e pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, 
caminhando de perto e de longe, atravessando os vales e as cordilheiras, viemos pontuais ao 
chamado que Deus Mãe e Pai da Vida nos segue fazendo para nos dar sabedoria, e sentir seu 
passo libertador nesta hora difícil da história para nossos povos e nações originárias.

Desde Pujilí, Equador, a formosa terra de Monsenhor Proaño e do Dançante da Vida, aos pés 
da Cordilheira Santa dos Andes e da Mama Maria Joana o Cotopaxi, gritamos irmanadas as 
nações originárias destas terras:!Sumak Kawsay!,Lekikuxlejal (Maya Tsental, México), Utsi-
lkuxtalil (Maya Yucateco),  UtzalajK´aslemal (Maya Kiché , Guatemala), KiruahWiarik (Po-
qoman, Guatemala), Utzkaslemal ( Kaqchikel, Guatemala),  Yeklnemé (Náhuatl do  Salvador), 
Toyekyolilis ( Náhuatl do México), Xatlanokselatamat (Totonaca, México), Guendanazaaca 
(Zapoteco do Itsmo, México), MisnokimiRamgosfi (Mazahua, México), Sesi Cuiri-pu (Pu-
repecha, México). NüneGuaireKwin (Ngäbe, Panamá e Costa Rica), VanjaSisetetaasiquiro 
(Bari da Colombia), WapushuwayaAnashi (Wayuu da Guajira, Colômbia), NabirGarmagdii-
Saed (Guna), Biiabeadaya (EmberaDobida, Choco, Colômbia), Nxusme’ cena cenafx’zewa’, 
(Nasa, Colômbia), Suma Jakaña, Suma Qamaña (Aymara, Bolívia e Perú). TekoKavi-TekoKa-
tu (Guaraní, Paraguay), Tekopora-Nemboaje (Mbya, Paraguay), KumeMongen (Mapuche, 
Chile), KumeMonjen-KumeFeley (Mapuche da Argentina), Onaxaicrakanachalataxac (Toba, 
Argentina), YvyMarae’yRekavo (Ava Guaraní, Paraguay). Suma Kawsay (Kichwa, Equador), 
AyuroNisetise (Arapaso, Brasil), Me Umarimei (Mebengokre, Brasil), Moo Bunaima (Huitoto, 
Colômbia). TeeTenker (Achuar, Equador), VivBiê (GalibiMarworno), AyuroNiisetise (Tariana 
Brasil), PurangaYaiku (Baré Brasil), TutmunKaVivBiê (Karipuna Brasil), Há Tavî (Kaingang, 
Brasil) La Buona Vita, (Itália). 

O Evangelho das Nações Originárias

Anunciamos-lhes uma boa notícia para todas e para todos: O Bem Viver! que os povos e 
nações originárias do sul andino tem herdado de suas Taytas é simbolizada numa Vasilha de 
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barro. O Bem Viver/ Bem Conviver manifesta-se em não ser preguiçoso, mentiroso e ladrão;  
é atuar, sonhar, reconstruir a Vida mesma; trata-se de uma radical aposta pela Vida Plena e 
Abundante, para todas e para todos, não só para uns quantos. Mostra-nos o horizonte de nossas 
lutas rumo a uma vida digna e justa. Esta herança milenar nos une num só projeto comum des-
de a diversidade de nossos povos; é para nós que vivemos e coabitamos este formoso planeta. 
Assim, também nos diz Jesus Cristo: “Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância” 
(Jo 10,10).  

Patologia estrutural 

Depois de refletir e conversar sobre o que sentimos em nossas nações originárias, concluímos 
que a Mãe Terra está doente, e conseguintemente nós suas filhas e filhos também estão doentes, 
e também todo o planeta. Fica claro para todos nós que, a causa principal destes males e doen-
ças é o sistema estrutural dominante; tudo o que  observa e toca o converte em mercadoria: a 
educação, a saúde, a terra, a espiritualidade, a política, os governos, as instituições educativas, 
religiosas entre outros, dado que, promove estruturas verticais e muitas vezes corruptas; enfra-
quece a organização de nossos povos e desarmoniza os vínculos comunitários com a natureza 
e com o Criador, pois, fundamenta seu crescimento unicamente no dinheiro e na privatização. 
Ou extirpamos este câncer da humanidade ou terminará por destruir-nos. 

A vasilha que sara

A pesar deste escuro panorama, nos povos e nações de AbyaYala, acreditamos e trabalhamos 
pelo Bem Viver: fazendo memória e recolhendo as sabedorias ancestrais, seguindo as pega-
das de aqueles que nos antecederam neste grande projeto de vida: Dolores Cacuango, jTatic 
Samuel, Tomás García, Maria Chávez, Xicão Xukuru, Catarina Morales, Domingo Llanaqua-
Chana e outros tantos, que   fortalecem nossa esperança e animam nosso caminhar, através dos 
espíritos dos nossos ancestrais. O Sumak Kawsay, o Bem Viver/ Conviver é uma utopia que 
animou a vida de nossas avós e nossos avôs, é uma proposta de vida e cura atual e para sempre.

Palavra sábia, viva e atual

Guiam-nos nesta luta as palavras sábias e antigas de nossas comunidades, já que, como se 
diz no Mito Mama Puma e os Kuyllur e a Estrela, há enormes tigres que estão perseguindo 
aos mais fracos para devorá-los e acabá-los, e estão também aqueles insaciáveis, que sempre 
querem mais e mais a custa dos outros; não é nova para nós a perseguição dos povos Amazô-
nicos, Maya, Kichwa, Quéchua, Aymara, Totonaco, Guarani  e outros muitos, que temos sido 
perseguidos por séculos, mas até agora, temos encontrado caminhos e luzes para subsistir; não 
entanto, hoje nos preocupa a condição insaciável dos novos tigres, que sem o mínimo respeito 
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destroem o nosso entorno de vida: a Mãe Terra.  Animam-nos as palavras sábias e antigas de 
nossos povos, por que sabemos que hoje é tempo de Pachakutik, de renovação e de mudança 
no sistema estrutural, da economia, da estrutura de governo, etc.  Anima-nos  também nossa 
fé no pobre de Nazaré que veio a trazer vida plena para os mas fracos, e para que nos façamos 
próximos com os: aleijados, cegos, mudos, leprosos, paralíticos, mulheres, crianças e expul-
sos de suas terras/moradias. Levantando uma e outra vez a voz contra os dominadores de sua 
época, como sinal profética do Reino. Por tanto, nós mulheres e homens, povos originários de 
AbyaYala afirmamos que, o Sumak Kawsay e o Evangelho são o mesmo projeto do Deus da 
Vida!

Compromissos e ações 

Como povos e nações originárias, comprometemo-nos a defender e revitalizar os espaços e 
experiências próprias de nossas comunidades: alimentação, espiritualidade, economia, saúde, 
educação, sistema político, línguas e idiomas, valores, festas, cerimônias, vestes, sementes e 
transmitir este projeto de vida as meninas e meninos, aos jovens da roça e das cidades. Aos 
governos de nossos Estados lhes exigimos: o respeito e o reconhecimento de nossos territórios 
ancestrais; realizar e respeitar as decisões de nossos processos e consultas como o sinaliza a 
Convenção 169 da OIT. Deter todo tipo de invasão aos nossos territórios, como a mineração 
a céu aberto, hidrelétricas, o agronegócio, a exploração petroleira, dado que, estes territórios 
já existiam antes da formação dos atuais estados nacionais.  Criar e fortalecer a educação 
intercultural e plurilíngue. Respeitar nossos espaços de participação e toma de decisões nos 
diferentes âmbitos da sociedade. Aos pastores de nossas respectivas igrejas pedimos-lhes em 
nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que respeitem a espiritualidade de nossos ancestrais. Se 
envolvam em nossas reivindicações e lutas sociais em defesa de nossos direitos e dignidade, 
como o fiz o nosso mestre Jesus.  Além disso, pedimos promover e apoiar a plena participação 
dos leigos e mulheres em todos os espaços de nossas diversas igrejas. Comprometemo-nos e 
pedimos à sociedade civil criar processos de diálogo e relações interculturais para chegar-mos 
a ter um mesmo sentir, pensar e atuar em defesa da integralidade da vida.

Finalmente, desde este VII Encontro Continental de Teologia Índia, com muita força e cora-
gem nos unimos às exigências e demandas de quem tem empreendido lutas por defender a ter-
ra e o território, a autonomia e a autodeterminação, como a Marcha das Mulheres da Amazônia 
Equatoriana, em defesa do Yasuní, a Campanha Continental da Nação Guarani, as Demandas 
da Organização Nacional Indígena da Colômbia, entre tantas outras mais. 

Este é o nosso clamor e nossa palavra esperançosa para toda a humanidade: O Bem Viver! Esta 
é nossa fé e estamos dispostas/os a proclamá-la e defende-la, incluso com a nossa própria vida.  

Sumak Kawsay! Projeto de Deus, Projeto de Vida!

 Proclamado desde este território andino.

Pujilí, Cotopaxi, Equador, 18 de Outubro de 2013.
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ANEXOS
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Sumak Kawsay, Bem-Con-Viver

          Diego Irarrazaval

A medida que se acelera a catástrofe na civilização moderna, também cresce a habili-
dade para sobreviver e imaginar novos horizontes na casa comum (que é nosso planeta). Uma 
variedade de desejos imaginários –acumulados por povos originários e mestiços- se soma a 
procura de felicidade que aninha em cada coração humano. Como hóspede e acompanhante da 
população andina (e um pouquinho também da mapuche) ofereço elementos na busca levada 
a cabo entre diferentes pessoas. 

1) Vivência e mística nos povos.

A humanidade está orientada ao Bem Viver, que comporta místicas e responsabilidades. 
O longko e kimche Teodoro Huenuman nota: “não aspiro a ter sempre mais, nossa luta é para 
viver bem, viver com dignidade”. (1)

A vivência e a compreensão do “bem viver” hoje é apreciada em associações indígenas, 
ambientes mestiços, organismos públicos, universidades, igrejas, redes culturais. Isto agrega 
ingredientes de caráter político, econômico, ecológico, espiritual. Encontra-se no suceder hu-
mano e em desejos de transformação. É um “mais distante” dentro do “mais perto”. Significa 
um caminhar diário, com sua transcendência concreta. 

Em regiões do continente há diversas expressões (2):

−	 shuk shunkulla, yuyaylla, makilla (mesmo sentir, pensar, atuar, em quíchua); allin 
munay, yachay, ruray (bem querer, aprender, fazer, em quéchua), wali munaña, 
yatiqaña, luraña (querer, saber, hacer, bien, em aymara)

−	 sumak kawsay (quíchua): viver bem, e em paz.

−	 sum sarnakaña (aymara): andar bem,

−	 küme mongen (mapudungun): bem viver,

−	 mishk’i kawsay (quéchua), moxsa jakaña (aymara): doce existência. 

−	 Tekô porá, teko kavi (guarani): bom modo de viver, bom costume 

Em contextos andinos a convivência humana é expressa por princípios tais como: Pacha 
allpamantam kaysayka hatarimun (a vida brota de toda a Pacha e da terra), Ñoqanchiq Tukey 
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Pacha (somos terra de todos/todas). Ninguem é excluído da Vida. O imaginário do Sumak Ka-
wsay tem entrado no debate intelectual sobre modelos sociais e políticos, e sobre indicadores 
que verificam o avanço para alternativas viáveis. Também tem entrado em textos constitucio-
nais e planos de governo no Equador e na Bolívia, e a propostas de desenvolvimento em estes 
e outros países. 

 

 É um bem-estar-em-relação. Anoto algumas características: superar carências e misé-
rias, atuar com ética, envolver-se na política, cultivar sua espiritualidade que brota da terra, ga-
rantir os vínculos com os antepassados e com cada ente sagrado; superar dualismos inculcados 
pela mentalidade dominante. O viver-bem consegue colocar-nos em contato com tudo que nos 
cerca e com nosso interior e o dos outros. Não é algo que consome, nem um sentir-se melhor 
(como dizem as pautas progressistas); nem é uma pauta narcisista; tampouco é uma alternativa 
cultural ao neoliberalismo; nem são ingredientes esotéricos no marketing do que é indígena.

A respeito disso é sugestiva a reflexão de L. Boff sobre o pan-em-teísmo (3), que per-
mite desfazer dualismos, e a contraposição entre monoteísmo e animismo. Tanto a sistemati-
zação cristã como a sabedoria de povos originários tem acentos holísticos. Em alguns âmbitos 
teológicos e pastorais começa-se a prestar atenção a dita perspectiva holística, festiva e trans-
formadora (4).

Entretanto, não se pode esquecer que estar-bem é um paradigma próprio de vários po-
vos. Em cada família e vizinhança abundam saudações espontâneas: Está bem? Que vá bem!  
Das realidades originárias e mestiças, temos em quéchua o conceito de allin y sumaq kawsay 
(bem viver) e de ajayu (espírito de vida), em maya as expressões nahual (força espiritual em 
favor da Terra Viva) e lekil kuxlejal (vida boa), na população mapuche küme felen e küme 
mongen (estar em harmonia). A comunidade afroamericana reconhece axé (energia fundante) 
e vida que provém de orixás e códigos de bem estar, que incluem imagens sonoras e visuais, 
palavras, silêncios, gestos corporais e tanto mais. 

Ao estudar setores de uma grande metrópole (Caracas), Pedro Trigo anota o processo de 
mestiçamento e o surgimento de manifestações realmente novas: “existe um estar-entre como 
relação despersonalizadora e outro como fluxo personalizante; não poucas vezes na realidade 
ambas as direções andam mescladas” (5). Isto é, sem ingenuidade se aborda a realidade urbana 
em que a maioria dos latinoamericanos sobrevive com inumeráveis feridas e com complexas 
contraposições e potencialidades. Portanto, é necessário desentranhar (nos espaços modernos) 
a condição cotidiana de interagir com o diferente. 

2) O com-viver-feliz na perspectiva cristã.

 Em linguagem Cristã se diz que Deus está presente em toda a criação, e que o Reino de 
Deus é um banquete festivo onde gente marginalizada tem a preferência. 

Pois bem, no dia a dia da humanidade as relações são, às vezes, ingratas (e assimétricas) 
e às vezes gratas (e simétricas). Existem rotinas, conflitos, impasses, articulações. Por outro 
lado contamos com pessoas e instituições amáveis. Na existência ordinária a confiança mútua 
é cultivada e a solidariedade organizada. Estes últimos elementos merecem realce. Entre su-
jeitos, e também no cenário da atividade econômica e política, há modos de “estar-entre”, e de 
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desfrutar a vida. 

Isso abre a porta ao teológico. Os vínculos que caracterizam uma existência prazerosa 
estão em sintonia com o crucial da fé cristã: cada dia e em cada acontecimento é possível ser 
feliz, amando a Deus e amando ao próximo. Em outras palavras, a geração de vínculos de re-
ciprocidade simétrica tem um significado transcendente. Não em um refúgio idílico no além. 
Muito ao contrário, no dia a dia ambivalente das pessoas e das estruturas que nos envolvem. 
É aqui onde experimentamos a transcendência. Isso tem sido descrito pela tradição cristã com 
um verbo: amar. 

Nas afáveis práticas do povo, sobressaem formas tais como a confiança e carinho com as 
imagens (adornar e beijar), como o prazer sexual-espiritual (sem os tabus de caráter dualista), 
como a invocação agradecida a Deus ao lutar pelo pão de cada dia. Rubem Alves sugere que 
ao Pai oremos: “daí-nos hoje o prazer de cada dia” (6). Todos os afazeres com o econômico e o 
intercâmbio harmonioso com a natureza são chamados a serem gratas vivências transcenden-
tes. Insisto que o cotidiano e ordinário (e não o mero desejo e gesto religioso) é a instância de 
felicidade que é apreciada com olhos crentes. 

O significado espiritual do cotidiano pode ser descrito como uma conjunção, como um 
“estar-entre”. Vale dizer, não é um ir para dentro de si mesmo; antes se trata do encontro 
com o outro/outra em que se manifesta a Presença Divina. Vale dizer, a identidade-alteridade 
constitui fonte de vida. Não é o indivíduo em si que se salva, senão o estarmos juntos a outras 
pessoas no meio das quais está Deus. 

Quanto ao material e social, a felicidade é encontrada não na apropriação individual 
de bens e vínculos, mas na cooperação econômica e em planejar a existência de modo co-
munitário. No campo da ecologia, trata-se de receber os dons do ambiente e contribuir para 
enriquecê-lo através do trabalho cooperativo e o cuidado com a criação

 Na população andina o bem viver vai de mãos dadas com a bem-vinda morte; em que-
chua; o sumak kawsay se junta com o sumaq wañuy. Ao estudar a morte em ambientes indí-
genas e mestiços, sobressaem os modos de celebrar a corporeidade espiritual e os festivos 
vínculos entre vivos e defuntos (não se trata, pois, de despedir um cadáver). Além do mais, o 
“estar entre” implica que pessoas como nós sejam associadas a defuntos-vivos (diferentes de 
nós).

 No fim das contas, o conceito de felicidade refere-se a realidades com significados mui-
to diferentes. O prazer tem modalidades próprias no caso de pessoas esquecidas e sofridas que 
encontram aberturinhas para respirar o ar puro, e também o caso de grupos humanos que não 
se deixam aprisionar por instituições desumanizantes. São pessoas que em contraposição à dor 
injusta são capazes de autogerar felicidade como os demais. 

Que bem estar humano está em sintonía com a alegria do Evangelho de Jesus Cristo? 
Para começar há de ressaltar que vale tudo que é humano que permite viver as bem-aventu-
ranças. Isto corresponde ao substancial da mensagem bíblica. A felicidade é prometida aos 
pequenos, e é própria do Reino de Deus. A comunidade vibra com o prazer divino. 

Das bocas de gente pequena brotam susurros, que se contrapõem aos gritos incômodos. 
A partir de rostos frágeis, e empoderados pelo prazer compartilhado, aparecem melodias do 
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“estar-bem-entre”. O Deus da Vida é invocado com o plural e carinhoso “Abba”. Pai justo dá-
-nos o prazer de cada dia. Esta invocação humaniza e corresponde à espiritualidade jesuánica. 
Arrisco-me a dizer que desta forma procede a comunidade de Jesus. Trata-se de comunidade 
do inconformista de Nazaré, a quem Deus ressuscitou. Seu Espírito não concorda com a “feli-
cidade” do sistema social que a todos/todas nos deixa vazios. Aliás, bem a partir de baixo e de 
dentro a Amável Presença chega com prazer genuíno à humanidade e a criação. 

Notas:

1. Teodoro Huenumán, citado en “Küme Mongen: propuesta espiritual del pueblo Mapuche”, 
Mensaje 619 (2013), 40.

2. Vease Mario Torrez, “Estructura y proceso de desarrollo del Qamaña”, Pacha 6 (2001), 45-
67; Elena Pardo, Rocio Achahui, El Allin Kawsay en la concepción andina y el bienestar en 
la concepción occidental, www.pratec.org.pe/articulos; Alberto Acosta, Esperanza Martinez, 
comp., El Buen Vivir. Una via para el desarrollo, Quito: Abya Yala, 2009; Alison Spedding, 
“Suma qamaña ¿kamsañ muni? (¿Qué quiere decir ´vivir bien´?)”, Fe y Pueblo 17 (2010), 13-
17; Andrés Uzeda, “Del ´vivir bien´ y del vivir la vida”, Fe y Pueblo 17 (2010), 40-50); Javier 
Medina, “Acerca del Suma Qamaña”, en I. Farah, L. Vasapollo (coord.), Vivir bien: paradigma 
no capitalista?, La Paz: CIDES-UMSA, 2011, 39-64; Sayla Yánez, Con voz propia, hacia el 
logro del Sumak Kawsay, Quito: Abya Yala, 2012; Argollo, Marcelo (y otros), Vivir Bien, Con-
textos e interpretaciones, La Paz: ISEAT, 2013. 

3. Ver L. Boff, Ecología, Grito de la tierra, grito de los pobres, Madrid: Trotta, 1996, 193-195.

4. Vease Agenda Latinoamericana 2012, Sumak Kawsay, Buen Vivir, Buen Convivir (www.
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Apontamentos e pressupostos
para a construção do Estado do bem viver

Paulo Suess

Na construção do “bem viver”, dois eixos são sumamente importantes: 
- o “bem viver” para todos, quer dizer, o combate contra uma sociedade de classes e 

privilégios, e 
- o “bem viver” para sempre, que é o “bem viver” com memória histórica, o bem viver 

não apenas dos sobreviventes e vencedores, mas o bem viver que dá voz e ouvido aos venci-
dos. 

Portanto, o bem viver tem uma dimensão que perpassa o tempo, uma dimensão transhis-
tórica, e uma dimensão contemporânea e simultânea, que enfoca o aqui e agora do indivíduo 
e da sociedade. O bem viver não é construído em Spá nem em estúdio de wellnes, mas num 
laboratório no qual se entrelaçam memória histórica, ação política e gratuidade.

Não reduzimos a felicidade ao bem-estar material nem separamos o bem estar material 
do bem-estar espiritual.

Praticamente todas as lutas sociais representam tentativas de equilibrar felicidade indi-
vidual e moral social, ou, como se diz no mundo andino, são buscas de harmonia, de harmonia 
sociocultural entre o individuo e o coletivo, e harmonia entre os seres humanos e a natureza 
da qual são parte integrante.

Essa busca de harmonia se transformou em lutas políticas. A harmonia não é dada. Ela 
é uma conquista que exige vigilância permanente. 

Hoje, o capitalismo, essa nova colonização pelo capital, pela ideologia do desenvolvi-
mento, pelo consumo e pela competição, procuramos curar as patologias do desequilíbrio que 
se manifesta pela acumulação, pelo crescimento desenfreado e pela aceleração. Procuramos 
novos conceitos de propriedade e desenvolvimento para construir novas realidades. 

No meio de lutas pela redistribuição dos bens (terra, água, ar) e pelo reconhecimento do 
outro procuramos desvincular o bem-estar do crescimento predatório (agrotóxicos, expansão 
sobre a propriedade dos outros, consumo autodestrutivo). Percebemos que o capitalismo não 
tem patologias. Ele é a patologia.

1. Um olhar rápido sobre a história do “bem viver”
Um olhar histórico nos mostra, como o bem viver pode ser truncado por estruturas de 

uma sociedade aristocrática, por um sistema colonial ou pelo próprio capitalismo patológico.
1. “A primeira nova crônica e bom governo” de Felipe Guamán Poma de Ayala (1535-

1616?) representa a tentativa indígena de descrever, através de um “bom governo”, a possibili-
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dade do “bem viver”. Guamán Poma se declara descendente da linhagem incaica e cristão. Em 
busca do “buen Govierno” e do “buen vivir”, que são conversíveis, ele denuncia profeticamen-
te a traição do Evangelho e dos princípios de um bom governo através de inúmeros desenhos e 
poucas palavras.1 No sistema colonial, ambas as culturas, a cristã e a andina se autodestruíram 
(autorelevantes). O bem viver é insustentável em ilhas do sistema colonial.2 O bem viver en-
volve a humanidade em lutas universais, antiescravagistas e anticoloniais.

2. A Independência dos países latino-americanos nem sempre foi um avanço em direção 
do bem viver. Os mecanismos da colonização e de uma sociedade escravocrata podem também 
continuar em países independentes. As elites mestiças, crioulas e brancas que assumiram os 
governos ditos independentes, muitas vezes reproduziram os mecanismos de dominação no 
interior de seus países. Nos países emancipados, chamados independentes, afro-americanos e 
indígenas, geralmente, não participaram do “bem viver” pós-colonial.

2. Desafios ao “bem viver” hoje
O sistema capitalista é incapaz de produzir o bem viver de todos os cidadãos. Consumis-

mo e fome são expressões desse desequilíbrio na distribuição dos bens da terra. Crescimen-
to, expansão e aceleração se tornaram palavras mágicas, apoiadas por tecnologias cada vez 
mais sofisticadas a serviço da substituição de trabalhadores. No atual projeto, na aceleração 
da produção e na acumulação do capital, não se trata apenas de uma manipulação de objetos 
mortos. Capital e produção representam relações sociais mediadas por exploração, alienação 
e coisificação. A relação utilitarista “custo-benefício” não é uma mera relação comercial com 
sua lógica própria. Nela está embutida uma relação social.

Quem produz mais barato é aquele que se submete a condições de um trabalho penoso. 
Consequência desta nova configuração do trabalho são os mal empregados, os desempregados, 
os migrantes em busca de melhores condições de sobrevivência.

O que está em questão é coesão e solidariedade social interna das sociedades. Essa soli-
dariedade é atropelada pela concorrência do mercado globalizado que vive da exclusão e não 
da integração dos cidadãos. Redistribuição, integração social pelo trabalho e participação 
do lucro se tornaram direitos humanos. O poder judiciário está despreparado para garantir 
esses direitos.

A exploração irracional atinge não só operários, indígenas ou migrantes, mas também a 
nossa irmã natureza. A devastação de florestas e da biodiversidade, “coloca em perigo a vida 
de milhões de pessoas”, em especial a vida dos “camponeses e indígenas, que são expulsos 
1  POMA DE AYALA, Felipe Guamán, El primer nueva corónica y buen gobierno, México, Siglo Veintiuno, 1980, 
n. 15.
2  Cf. FARÍAS, Fernando Amaya. Indio y Cristiano em condiciones coloniales. Lectura teológica de la obra de 
Felipe Guamán Poma de Ayala: Nueva Crónica y Buen Gobierno. Quito, Abya Yala, 2008.
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para as terras improdutivas e para as grandes cidades para viverem amontoados nos cinturões 
de miséria” (DAp 473).

O que está em questão é o “atual modelo econômico, que privilegia o desmedido afã 
pela riqueza, acima da vida das pessoas e dos povos” (DAp 473). 

O “bem viver” está ameaçado por uma crise cultural profunda que se manifesta como 
crise de sentido, como fundamentalismo político-religioso e como consumismo. A dissolução 
do sentido da história humana numa mera história natural e a afirmação da verdade única como 
negação do reconhecimento do outro e do pensamento diferente representam um potencial 
permanente de guerra e violência, inclusive no interior das religiões. 

Depois de guerras para a implantação da democracia, hoje essa democracia liberal está 
numa profunda crise estrutural pela confusão dos poderes (executivo, legislativo e judiciário) 
e pela ética. A democracia liberal não permite a participação satisfatória do povo, sobre-
tudo dos pobres, dos excluídos e dos povos indígenas, especialmente quando são minoria. 

A justiça em nossos países tornou-se uma justiça formal, morosa e caríssima, que atua, 
muitas vezes, longe dos lugares onde acontecem as injustiças, e não serve aos povos indígenas 
e pobres, que desconhecem os trâmites legais e não conseguem pagar advogados competentes 
para garantir seus direitos básicos. O aparato policial não traz segurança à população e as con-
dições inumanas das nossas cadeias fazem delas verdadeiras escolas do crime.

Acreditamos que outro mundo e outro Estado são possíveis, porque o atual tripé cresci-
mento econômico, segurança social e democracia política não oferecem perspectivas do bem 
viver universal. Não entramos no jogo de alternativas perversas: democracia com fome e 
miséria, ou bem-estar material sem participação, sem liberdade política e sem horizonte de 
sentido, ou prosperidade econômica do país com ditadura e fome.

A construção do Estado do bem viver é uma construção cultural (não natural). Construir 
o bem viver, é contracultural. Essa construção significa:

- descolonizar as instituições políticas, 
- desmercantilizar os saberes, a fé, a escola, saúde, 
- desprivatizar o que deve ser de domínio público,
- frear a patologia da aceleração: somos o freio de emergência. 

3. Uma luz no túnel: sumak kawsay
Enquanto nossos países estão competindo com os países com economias fortes, nas dis-

cussões constitucionais da Bolívia e do Equador irrompeu uma proposta que procura superar 
as políticas subordinadas aos projetos de hegemonia competitiva. Essa proposta, de origem 
kechwa, se articula em torno de um novo paradigma do “bem viver”, em kechwa, “sumak 
kawsay”.
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O “sumak kawsay” é uma utopia política não muito distante da utopia do Reino. Ambos 
são precedidos ou representam um pachakuti, uma reviravolta social. O pachakuti restabelece 
o equilíbrio perdido e abre o caminho para “viver em plenitude”. 

Na “Conferencia de los Pueblos sobre El Cambio Climático y los Derechos de La Madre 
Tierra”, num “Acordo dos Povos” do dia 22 de abril em Cochabamba, o “sumak kawsay” foi 
novamente consagrado como paradigma planetário. 

3.1. A proposta do “viver bem” equatoriano
Em oposição à lógica do capitalismo neoliberal que propõe “viver melhor” com mais 

mercadorias que ameaçam o equilíbrio ecológico e social, o conceito do “sumak kawsay” pro-
põe repartir os bens para que todos possam “viver bem”. A vida humana de todos em harmonia 
com a natureza é o eixo central dessa proposta.

O Plano Nacional Para El Buen Vivir (2009-2013) do Equador resume bem a proposta 
do paradigma do “viver bem”. O significado profundo desse Plano está na ruptura conceitual 
do Consenso de Washington (1989, era neoliberal) e dos conceitos ortodoxos do desenvolvi-
mento de hoje (crescimento, rapidez, exportação). O paradigma do “viver bem” representa a 
busca, em longo prazo, de um novo pacto social, que é construído continuamente.

Rupturas necessárias
a) A ruptura constitucional e democrática, para sentar as bases de uma comunidade 

política inclusiva e reflexiva, que aposta na capacidade do país para definir outro rumo como 
sociedade justa, diversa, plurinacional, intercultural e soberana. Para o projeto do “viver bem” 
é indispensável a construção de uma cidadania radical, que estabelece as condições materiais 
de um projeto nacional inspirado na igualdade em diversidade.

b) A ruptura ética para garantir a transparência, a prestação de contas e o controle so-
cial que favorecem o reconhecimento mútuo entre as pessoas e a confiança coletiva.

c) A ruptura econômica, produtiva e agrária para superar o modelo de exclusão her-
dado e para orientar os recursos do Estado para a educação, saúde, investigação científica, 
tecnologia, para o trabalho e a reativação produtiva, em harmonia e complementaridade entre 
zonas rurais e urbanas. Essa ruptura deve concretizar-se através da democratização do acesso 
à água e terra, ao crédito e conhecimento.

d) Ruptura social para que, através de uma política social articulada a uma política 
econômica inclusiva e mobilizadora, o Estado garante os direitos fundamentais.

Identidade ética do “buen vivir”
A definição do Buen Vivir implica reconhecer que se trate de um conceito complexo, 

vivo, não linear, porém historicamente construído, e que está em constante resignificação. Por 
Buen Vivir os autores entendem “a satisfação das necessidades, o alcance de uma qualidade de 
vida e morte dignas, a convivência social e ecológica em harmonia. O Buen Vivir pressupõe 
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ter tempo livre para o lazer, e que as liberdades, oportunidades e capacidades reais dos indiví-
duos sejam ampliados. 
 Medidas práticas
 Precisamos um novo modo de geração de riquezas e redistribuição numa sociedade pós-
-petrolífero:
a) Democratização dos meios de produção, redistribuição das riquezas e diversificação 
da propriedade;
b) Aumento de produtividade real e diversificação das exportações;
c) Inserção estratégica e soberana no mundo e na América-Latina;
d) Conectividade e telecomunicações para construir a sociedade da informação;
e) Mudança da matriz energética;
f) Bien Vivir no marco de uma macroeconomia sustentável;
g) Sustentabilidade, conservação, conhecimento do patrimônio natural;
h) Desenvolvimento e ordenamento territorial, desconcentração e decentralização;
i) Poder cidadão e protagonismo social.

3.2. Proposta do Bien Vivir boliviano
O “buen vivir” é um conceito de vida longe dos parâmetros do crescimento econômico, 

longe do individualismo, da relação custo-benefício, da relação utilitarista entre os seres hu-
manos e a natureza, longe da mercantilização de todas as esferas da vida e da violência cultu-
ralmente não mais controlada. 

O “sumak kawsay” propõe a incorporação da natureza na história, não como fator pro-
dutivo nem como força produtiva, mas como parte inerente ao ser social. Os seres humanos 
fazem parte da natureza. O “buen vivir” supera as dicotomias cartesianas, entrelaça o tempo 
linear com o tempo circular, o mito com a história e a objetividade da produção com a subje-
tividade da “mãe terra”. 

“Buen vivir”, que é possível quando o ser humano vive em comunidade com a natureza, 
representa uma re-união “fraternal” entre a esfera da política e a esfera da economia. No “buen 
vivir” o valor de uso da mercadoria está acima do valor de troca (fraudado pela mais-valia ex-
propriada). O ser individualizado da modernidade tem que reconhecer a existência ontológica 
de outros seres que têm direito a existir e viver com sua alteridade.

Em entrevista recente, o ministro das Relações Exteriores da Bolívia e especialista em 
cosmovisão andina, David Choquehuanca, elencou como essência do “viver bem”:

a) Priorizar a vida e os direitos cósmicos
Viver Bem significa buscar a vivência em comunidade, onde todos os integrantes se 

preocupam com todos. O mais importante não é o ser humano (como afirma o socialismo) nem 
o dinheiro (como postula o capitalismo), mas a vida com mais simplicidade possível. Viver 
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bem signnifica dar prioridade aos direitos cósmicos antes que aos Direitos Humanos. É mais 
importante falar sobre os direitos da Mãe Terra do que falar sobre os direitos humanos.

b) Construção do consenso
Viver Bem significa buscar o consenso entre todos. Na hora de conflitos se procura che-

gar a um ponto de neutralidade em que todos coincidam. Procura-se aprofundar a democracia 
para que não haja submissão. Submeter a minoria à maioria não é “viver bem”.

c) Respeitar as diferenças
Para viver em harmonia é necessário respeitar a diferença. O respeito se estende a todos 

os seres que habitam o planeta (animais, plantas). O respeito vai além da tolerância. Aceitar a 
diferença  significa também aceitar a semelhança. 

d) Ver na diferença a complementaridade
Nas comunidades, a criança se complementa com o avô, o homem com a mulher, a terra 

com a água, a humanidade com os vegetais.
e) Equilíbrio (não-exclusão dos opostos)
Bem Viver significa levar uma vida equilibrada com todos os seres dentro de uma co-

munidade e com a natureza. Vivemos atualmente num projeto que exclui. Democracia, justiça, 
meios de comunicação, terra, natureza – em tudo se mostram mecanismos de exclusão

f) Valorizar a identidade
Viver bem significa valorizar e recuperar a identidade. Esta identidade tem como base 

valores que resistiram mais de 500 anos e que foram transmitidos pelas famílias e nas comu-
nidades que viveram em harmonia com a natureza e o cosmos.

g) Saber comer, beber, dançar, trabalhar
Em tudo prevalece o equilíbrio e os aprendizados ancestrais. O trabalho é algo comuni-

tário e festivo e não produção de mais-valia.
h) Saber se comunicar
Bem Viver é saber se comunicar. Rezar significa comunicar (cacique Babau). O diálogo 

é o resultado desta boa comunicação ancestral nas comunidades (oralidade!).
i) Escutar os anciãos
Bem Viver significa ler as rugas dos avós para poder continuar o caminho. “Nossos avós 

são bibliotecas ambulantes”.
Colonização e civilização não venceram o discurso do “bem viver”. O sumak kawsay 

(“buen vivir”) emerge novamente como tarefa, imperativo e salva-vidas; faz parte daquela sa-
bedoria divina que a humanidade recebeu por muitos caminhos. Ela age, como a sabedoria do 
Reino, como cunha nas rachaduras da sociedade alienada.

4. Construção do “bem viver” como crítica, ascese e solidariedade

115 VII Encontro Continental de Teologia Índia - SUMAK KAWSAY E VIDA PLENA



Como cristãos podemos compreender o bem viver como vida em plenitude e como sa-
bedoria do reino, sem privilégios, sem prestígio. O bem viver no horizonte da solidariedade 
não é para nós, é para os outros: “A outros Ele ajudou, para si mesmo não sabe fazer nada”. 
Lutamos como servos para que ninguém precise ser servo. 

O nosso bem viver é resultado do bem viver do outro, e não como compensação trans-
cendental, mas no aqui e agora. Os respingos da felicidade do outro podem iluminar nossa 
vida, como as dores do outro nos mantém no caminho e na luta. 

O contexto político-cultural de hoje dificulta assumir publicamente o conflito social 
como motor para a construção do bem viver. Quem fala em luta de classe parece não ter com-
preendido as mudanças de época. Mas um novo modelo de sociedade e desenvolvimento não 
vai emergir gratuitamente. Por causa dos pobres somos obrigados de nos fazer presentes nes-
sas lutas, evangelicamente responsáveis e socialmente relevantes. 

Através de pequenas compensações e através de uma legalidade formal, o capital con-
seguiu impor um contentamento superficial. Líderanças dos movimentos sociais foram coop-
tados por cestas básicas de comida e medidas de mitigação que representam o prato enfeitado 
daquele que é levado à forca. 

A “ação afirmativa” substituiu a “ação crítica”. Num contexto de alienação genera-
lizada e de silêncios comprados, temos a tarefa de “desafinar o coro dos contentes” (Tor-
quato Neto) e desgovernar a nau dos adaptados que se contentam com o pouco que o gozo 
regressivo à fase oral e anal oferece de maneira destrutiva via consumo e acumulação. 
O bem viver para todos e sempre significa puxar o freio de emergência do projeto acelerado e 
desgovernado em curso e propor outro projeto civilizatório.

A vida dos cristãos é atravessada pela cruz que assumimos por causa do bem viver dos 
outros e pela gratuidade. Anunciamos o Reino de Deus como libertação da servidão. A radica-
lidade da encarnação (e inculturação) tem o nome de solidariedade (cf. Gaudium et spes, 32).

Solidariedade, hoje, significa despojamento e ascese. Ascese para nós é libertação do su-
pérfluo, para que todos possam ter o necessário para o bem viver. A ascese é o protesto contra 
nossa humilhação como consumidores. O bom é o inimigo do melhor e do mais. Precisamos 
aprender a viver melhor com menos.

No horizonte evangélico de uma igualdade radical não existe lugar para a apro-
priação privada da vida boa, nem da fé, da esperança e do amor. A fé nos foi dada por 
causa dos desacreditados. A esperança nos foi dada por causa dos desesperados. O amor nos 
foi dado por causa dos desprezados. Tudo que recebemos pertence aos necessitados. 

Vida boa para todos e para sempre! A dimensão da cruz é a dimensão da ruptura. Ela 
nos coloca no meio dos grandes conflitos. Nosso equilíbrio está na articulação entre luta e con-
templação. O bem viver, no horizonte de todos e para sempre, existe somente no horizonte da 
ressurreição, que é justiça definitiva para todos e insurreição contra o absurdo!
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A vida plena na proposta de Jesus
Raúl Lugo Rodrigues

1. Carne e cultura

Perguntamo-nos se a Bíblia cristã, particularmente a tradição de Jesus nos evangelhos 
sinópticos, tem uma proposta de “bem viver” que possa entrar em diálogo com as propostas 
de outras culturas originárias. Permitam-me começar com uma citação.  Trata-se de umas 
palavras de Tertuliano,  um avô dos primeiros séculos do cristianismo.  Dizia Tertuliano em 
sua língua original, o latim. CAARAAO CARDO SALUTIS, quer dizer, A CARNE É O CO-
RAÇÃO DA SALVAÇÃO. Referia-se Tertuliano ao mistério da encarnação,  afirmando que 
a carne (de Cristo) é o portal, o meio indispensável,  o veículo escolhido por Deus para que 
a salvação chegara à humanidade. Se, desde a perspectiva cristã, o mistério da salvação é a 
porta de entrada adequada para entender como quer Deus relacionar-se conosco e salvar-nos, 
então conhecer e seguir a Jesus Cristo constitui o coração  mesmo de nossa religião.

Temos, sem dúvida, que enfrentar-nos com duas dificuldades. A primeira a temos descoberto 
neste longo caminhar da teologia india em nosso continente. Durante muito tempo a carne 
de Cristo tem sido interpretada a partir de uma perspectiva essencialista. Dizemos neo credo, 
usando palavras dos séculos III e IV,  uw Jesus Cristo é verdadeiro homem porque assumiu 
a natureza humana. Esta proclamação é o ponto de partida para compreender a realidade da 
encarnação, porém está muito longe de ser o ponto de chegada. Agora entendemos melhor, 
graças à palavra  das teólogas e teólogos indígenas, que a encarnação não é somente assunto 
da natureza humana de Cristo, senão da cultura  na qual nasceu e creceu. A natureza humana 
não se dá no abstrato. Naõ existem seres humanos assim, no geral. O que existe são homens 
e mulheres, brancos e negros, asiáticos e americanos, gente do campo e da cidade, jovens e 
anciões...quer dizer,  que a natureza humana se encontrasempre circundada por uma cultura. 
Se não fora atrevimento,  parafrasearíamos a Tertuliano dizendo: CARO (ET CULTURA) 
CARDP SALUTIS.

A segunda dificuldade estriba e, que nós não temos acesso direto à pessoa de Jesus, senão que 
o experimentamos através de mediações: a palavra antiga registrada nos evangelhos e nos ritos 
com que reconhecemos sua presença entre nós. Tentarei nesta exposição ter em conta estas 
dificuldades, para não resvalar em nenhuma delas

Não somos a única religião que tem textos sagrados, de maneira que podemos espelhar-nos em 
outras tradições. Os muçulmanos, por exemplo, tem o Alcorão. A tendência mais radical entre 
os muçulmanos é converter o texto sagrado em lei. A vida inteira se organizaria entorno dos 
preceitos contidos no texto.  Nem todas as correntes muçulmanas estão de acordo, evidente-
mente, nesta aplicação do texto do alcorão como “tábula rasa” a tabua raza. A sharia deu lugar 
às monarquias ou repúblicas islâmicas, porem o custo na salvaguarda das liberdades é sufi-
cientemente altas para não converte-lo numa experiência digna de imitação. Imaginem vocês 
os judeus atuais querendo aplicar como lei comum para todos os habitantes do Estado de Israel 
algumas das prescrições do Antigo Testamento... parece-nos algo impensável.
Uma primeira observação se refere à concepção distinta que temos de revelação. A diferença 
da religião muçulmana, que considera o texto sagrado como uma espécie de ditado direto que 
utiliza o hagiógrafo somente como um condutor mecânico, nosso conceito de revelação parte 
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da noção teológica de “encarnação” , ou como disse  formosamente o Concilio Vaticano II, 
Deus, “movido de amor, fala aos seres humanos como amigos, trata com eles para convidá-
-los e recebê-los em sua companhia”(1). A Palavra, com maiúsculo, se transmite através de 
palavras com minúsculo. A Igreja confessou sempre, e vai entendendo cada vez melhor, que a 
Bíblia é  uma obra ao mesmo tempo divina e humana, e que a revelação de Deus chega a nós 
a partir de um árduo trabalho de escritura, recoleção, redação dos lugares e das comunidades 
às quais estes serviam. Aplicando  às Escrituras uma expressão do Concílio Vaticano II sobre o 
mistério da Igreja, poderíamos parafrasear que aquelas tem  “uma notável analogia com o mis-
tério do Verbo Encarnado, pois assim como  a natureza assumida seve ao Verbo de instrumento 
vivo de salvação unido indissolúvelmente a Ele, de modo semelhante as palavras humanas 
(história, cultura, geografia) servem ao Espírito Santo, que as vivifica, paa a transmissão das 
verdades reveladas.” (2)

Isto tem muita importância para saber se a Bíblia tem uma proposta de “bem viver”. Esta pro-
posta não se haverá de buscá-la s só nem principalmente na letra do texto, senão no espírito 
que o recorre, na mensagem salvífica que transmite. Isto cobra relevância especial quando fa-
lamos da Bíblia cristã e não só da judia, porque o Primeiro Testamento, com toda sua dimensão 
reveladora, é para nós só uma introdução para a revelação definitiva que se realiza na pessoa 
de Jesus, o filho querido do Pai. Ele é a Palavra feita carne (Jn 1,14) e “leva à plenitude toda a 
revelação e a confirma com testemunho divino, a saber, que Deus está conosco para livrar-nos 
das trevas do pecado e da morte para fazer-nos rescussitar a uma vida eterna” (3)

De qualquer maneira, a pergunta sobre se a Bíblia cristã tem uma proposta de “bem viver” 
segue sendo pertinente. E o é porque, para escândalo do mundo, em paises majoritariamente 
cristãos se experimenta uma profunda desigualdade, níveis de pobreza degradantes, injustiças 
e discriminações que pareceriam pertencentes a outra etapa civilizatória. Um mundo que se 
desgarra em meio aos problemas sociais e se debate entre a morte das utopias, as ameaças do 
pensamento único e a desagregação própria do pós-modernismo, necessita de maneira urgente 
uma proposta de “bem viver” que emerja do evangelho e se confronte e complemente com as 
experiências de “bem viver” de outras culturas.

[1] PAGOLA José Antonio, Jesus. Aproximação histórica (PPC, Madrid 2007) p. 187
[2] Ibid p. 188
[3] Ibid p. 39
[4] Ibid p. 22
[5] Para completar o estudo sobre a relação de Jesus com a lei, pode ser E. SCHILLEBEE-
CKX, Jesus, a história de uma vida (cristianismo, Madrid, 1981) PP. 209-232
[6] Cf. PAGOLA, Op. cit. p. 43
[7] , J. l. segundo, história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré. (Sal Terrae, Santan-
der, 1991) p. 220
[8] Ninguém tratou melhor este processo de desmantelamento ideológica de Jesus contra os 
fariseus, que segundo j. l., o homem Jesus de Nazaré hoje, volume II, (cristianismo, Ma-
drid, 1982). Cf. também LUGO RODRIGUEZ R., “sobre o papel ideológico dos fariseus e 
seus conflitos com Jesus na obra coletiva a vocação do teólogo na igreja. Simpósio Univer-
sidade (UPM, México, 1992) pp. 91-102
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[9] PAGOLA, Op. cit. p. 47
[10] a questão do poder, por escrito, uma de nossas obsessões particulares, gerou o livro: MA-
CIEL - LUGO., Las Trampas do poder (Dabar, México, 1994). Nele tentamos os textos de 
ambos os testamentos relativas ao uso e abuso de poder. 
[11] MESTERS. C., um projeto de Deus (Dabar, México 1996) p.24
[12] Isso faz dizer que segundo j. l., “novos inquilinos, novas autoridades delegadas por Deus 
para Israel. Isto implica que, para o profeta Jesus e seus ensinamentos, que as autoridades 
religiosas e políticas existentes já não representam a Deus. Quando não sintonia com o cora-
ção de Deus e suas intenções, eles irão ser demitidos com a chegada do Reino.” Cf. história 
perdida.... Op. cit. p. 214 a “intenção” de Deus no uso do poder é, sem dúvida, transformá-
-lo em serviço aos outros. 
[13] Cf. J.D. CROSSAN, Jesus: uma vida de camponês judeu (Ed. crítica., Barcelona, 1991) 
PP. 352-408
[14] PAGOLA op. cit. p. 39
[15] eu sou inspirado pelo estudo de del RIO C. MACIEL, “Uma abordagem ao tema da fra-
ternidade no evangelho de Mateus” QOL 13 (1997) 31-46
[16] Para os dados familiares, consulte PAGOLA malestar PP. 18-20
[17] Cf. G. LOHFINK o sermão da montanha para quem? (Salamanca, Herder 19) p.

Original
Por él caminan muchos hombres y mujeres que no han conocido a Jesús”[2].
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TEOLOGIAS INDÍGENAS DIANTE DA CRISE SOCIAL

Eleazar López Hernández

Centro Nacional de Missões Indígenas, 2012

Contribuição do Sumak Kawsay indígena para vencer a crise do projeto neoliberal

A palavra indígena de hoje se apresenta como uma das vozes que exprimem mais fortemente 
a dor das pessoas e povos que sofrem atualmente as consequências negativas da economia 
neoliberal mundializada; mas é também um grito de esperança, porque nós indígenas podemos 
extrair de nossos mitos e crenças ancestrais as luzes que podem iluminar as penumbras que 
se impõem. Neste sentido, nós indígenas não apenas vimos carregando nossos sofrimentos e 
mazelas, como também somos portadores de sementes de vida e de esperança.

A proposta andina do Sumak kawsay, traduzida como “Bem viver”, na Bolívia, ou “viver 
bem”, no Equador, adquire hoje uma relevância especial porque revela, diante da crise, um 
caminho de solução que não é uma teoria tirada de livros, mas sim uma aproximação, obtido da 
experiência milenar de nossos povos, que os conduziu no passado, na criação de mecanismos 
concretos de organização social que alcançaram níveis humanitários e civilizatórios muito 
elevados; e que ainda hoje perduram, em meio a muitas dificuldades, e podem inspirar formas 
adequadas de enfrentar o projeto neoliberal.

Não se trata de dizer que o Sumak kawsay, ou outras utopias indígenas, como a “Terra sem 
Males”, a “Terra Florida” ou o “Guendanazaaca” zapoteca (estar bem ou em paz) sejam uma 
receita fácil de aplicar em contextos tão amplos e variados da sociedade atual. Estaríamos 
incorrendo em um erro se o quiséssemos aplicar assim, mecanicamente; pois são apenas 
modelos inspiradores que precisam ajustar-se às exigências modernas com reformulações dos 
elementos fundamentais que necessitam de nossa responsabilidade e criatividade no mundo 
concreto do financeiro, do político e do ecológico.

Diante da crise atual, os povos indígenas oferecem os princípios e valores básicos que deram 
sustentação a suas grandes civilizações, na época anterior ao contato europeu, e lhes tem 
servido para não sucumbir depois do contato predatório e aniquilador.

O Bem Viver é, atualmente, a forma concreta do ideal de harmonia cósmica, comunitária e 
pessoal, de onde o valor da vida é o maior dom que se deve buscar não somente para as pessoas, 
como também para as plantas, os animais e a própria terra; e onde o relacionamento entre as 
pessoas não se mede pelas ganâncias econômicas generalizadas (bens materiais e dinheiro), 
mas sim pelo crescimento da vida e das relações humanas que nos fazem mais irmãos. Por 
isso existiram e existem os sistemas de “cargos” e serviço comunitário gratuito, assim como 
a permuta ou intercâmbio pessoal de bens, no qual se unem e se estreitam as relações de 
parentesco e de vizinhança. A festa é a expressão mais física de que é possível desfrutar da 
vida em comunidade.
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Diferenças entre o “Bem viver” indígena e o “viver bem”, ou vida boa do Ocidente

O uso atual de palavras similares a respeito do Bem Viver pode criar confusões lamentáveis. 
Certamente, como eu já disse, o Sumak kawsay andino e as outras utopias ou modelos indígenas 
de sociedade têm características particulares que as distinguem do bon vivant francês, ou do 
viver bem pregado às vezes na Igreja. O bon vivant francês é o resultado lógico do modelo 
capitalista burguês que promove o desfrute individualista dos bens, por parte dos poderosos, 
à custa da exploração dos demais. O “viver bem” da igreja normalmente se refere a uma 
postura moral correta de quem não faz mal diretamente a alguém, porém não necessariamente 
se compromete a criar condições de vida digna para todos. É o jovem rico do Evangelho que 
cumpre com todas as exigências da lei, mas não quer dar todos os seus bens aos pobres, para 
seguir a Jesus.

Contribuição indígena para superar a crise de credibilidade institucional religiosa

Certamente, a contribuição indígena, repleta da sabedoria ancestral e milenar de nossos 
povos, pode ajudar a solucionar a crise de credibilidade das instituições religiosas, porque 
se baseia em “verdades- chaves” e mais profundas da vida, como são o sentido comunitário, 
a dependência mútua, o valor do serviço, a colaboração com Deus. Não são especulações 
puramente momentâneas ou conjunturais; e sim palavras com raiz e fundamento, que têm 
provado sua eficácia no passado e continuam alimentando a história dos povos. Neste sentido, 
pode-se falar da “reserva de humanidade” que existe nos povos indígenas, e que estes estão 
dispostos a doar suas células-mães ou compartilhar suas sementes de vida, para que o resto 
da humanidade recupere as razões que darão sentido à sua existência. Somos filhos e filhas de 
Deus e da Mãe Terra, e estamos sobre ela para cuidar da vida.

Austeridade indígena e sociedade contemporânea

A austeridade de vida de muitos povos indígenas, especialmente dos nômades, oferece à 
sociedade contemporânea exemplos de como se pode viver bem com o mínimo indispensável. 
No sentem falta de consumir ou de acumular em demasia os produtos ou bens da terra, como 
nos induz o modelo capitalista atual, para fazer-nos trabalhar em seu benefício. Além disso, 
esse modelo, ao se apoiar em uma produção depredadora da natureza e da humanidade, resulta 
danoso à mãe terra, e acaba sendo insustentável para a vida em seu conjunto. Somente estilos 
austeros de vida, como os dos povos indígenas são sustentáveis em vista do futuro.

Necessidade de estreitar laços entre a instituição eclesiástica e a Teologia Índia:

A grave crise por que passa a Igreja Católica hoje não deveria ser condição indispensável para 
que ela estreitasse seus laços de unidade com os pobres em geral e com os povos indígenas 
e sua teologia. É em função do Evangelho de Cristo que ela deveria se mover, para ir de 
encontro daqueles que são os prediletos de Deus: “os mais pobres entre os pobres”, como 
foram chamados pelos bispos em Puebla. Porém, visto que a crise existe e que sua solução 
requer a participação responsável de nós que formamos a Igreja, os indígenas católicos ou 
cristãos levam a sério o pedido de auxílio do Crucificado a Francisco de Assis, na Porciúncula: 
“reconstrói a minha Igreja”. Por isso, estamos dispostos a dar o melhor de nós para que ela 
recupere sua santidade originária e sua missão evangelizadora no mundo. Não agimos nela 
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como “reparadores” de erros do passado, e sim como construtores de novas atitudes eclesiais 
em vista do futuro.

Atualmente, nem todos os membros da direção da Igreja compreendem nossa luta e nossa 
contribuição teológica. Existem aqueles que no observam com muito receio e preocupação 
quando, -seguindo a proposta de João Paulo II ao afirmar que “pode-se ser cristão sem deixar 
de ser indígena”- atrevemo-nos a levar para dentro da Igreja nossas plumas, trajes, danças, 
ritos e mitos de nossos povos; mais ainda quando queremos inculturar a Igreja em nossos 
moldes culturais e religiosos. Acreditam que estamos voltando ao paganismo. Tal ocorre 
porque a antiga prática colonial e ocidental, que opera dentro da Igreja, impede-os de ver com 
bons olhos nossas flores e nossos cantos. Porém, não recuamos; continuamos caminhando e 
abrindo novos horizontes de inculturação e de diálogo inter-religioso, apesar das dificuldades 
do caminho.

Como disse o poeta, “caminhando é que se faz o caminho”. Não sabemos em que acabarão os 
processos de diálogo intra- eclesial  que iniciamos com as autoridades maiores de Roma e do 
Celam sobre os pontos particularmente conflituosos da nossa Teologia Índia. Porém, somos 
gente de esperança

Diálogo entre teólogas e teólogos indígenas com teólogos e teólogas não indígenas

É verdade que quando a Teologia Latino- americana começou como a Teologia da Libertação, 
nos anos 70, houve problemas com alguns teólogos exageradamente pelo esquema marxista 
clássico, os quais não entendiam a luta indígena pois segundo eles, esta não se enquadrava 
com a luta de classes e nem com a categoria de pobre ou de explorado. Parecia-lhes que insistir 
na manutenção e defesa das lutas indígenas seria mais um obstáculo que um apoio para a 
transformação da sociedade.

Tivemos que lidar com essas dificuldades, dialogando muito com os irmãos e irmãs teólogos 
da libertação, até que todos nós avançamos e chegamos a novas ferramentas de análise e de 
compreensão da realidade multiforme dos pobres na América Latina. Graças a estas discussões, 
podemos agora sentar-nos juntos na mesma mesa e fazer propostas de ações conjuntas dentro 
da Igreja e a serviço da luta de nossos povos.

Claro que ainda falta muito por caminhar, para articular melhor nosso pensamento teológico 
atuando interdisciplinar e multisetorialmente. Nós indígenas temos assumido muitas das 
reivindicações dos não indígenas, porém falta ainda que eles assumam mais nossas temáticas 
integrais, nossa linguagem simbólica e nossa metodologia comunitária.

Acolhida do Concílio Vaticano II na América Latina e no Caribe

A meu ver, foi na América Latina e no Caribe, junto com a África, onde melhor acolhida teve 
o Concílio Vaticano II. Aqui, o Concílio não se resumiu a um texto bonito para citar em novos 
documentos, pois demos causa às melhores projeções conciliares, no que se refere ao modo de 
ser e de viver a fé cristã dentro dos contextos sociais, culturais e religiosos de nossos povos. O 
impulso dado pelo Concílio gerou aqui processos altamente inspiradores de compromisso da 
Igreja ao lado dos pobres que buscam criar condições mais humanas de vida, como expressão 
histórica dos valores do Reino de Deus. Essa mudança se deu não sem muito sofrimento e 
sangue daqueles que foram os profetas de nossos tempos. E tampouco sem incompreensões 
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por parte daqueles que, na Igreja têm outro modo – que não é o do Concílio – de enxergar as 
coisas. O testemunho de tantos mártires nos mantém no caminho.

Caminhos da Teologia

Reino e Vida Plena. Raúl Lugo

ANEXOS
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