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“Os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são 

purificados, os surdos ouvem, os mortos são 

ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o 

evangelho” (Mt 11.5). 

1. Nossa postura em relação aos nem-tão-diferentes-assim: Estranhamento e convivência 

Iniciei minha reflexão com um versículo de Jesus que sempre mexeu muito comigo! A 

mesma passagem, aliás, também se encontra no evangelho de Lucas, capítulo 7. Sempre fui 

um cristão que enxergava as coisas através dos óculos da razão. Minha fé é uma fé ligada à 

lógica e à razão. Estudei numa escola de teologia na qual a apreciação crítica dos textos 

bíblicos é ponto fundamental. Textos assim, sempre tenderam a ser explicados racionalmente, 

pois os milagres, aparentemente, rompem com a lógica e com a razão. Como pode as pessoas 

serem curadas milagrosamente de males físicos tão profundos? O versículo até afirma que 

pessoas são ressuscitadas!1  

                                                 

∗ Rogério Sávio Link graduou-se na Escola Superior de Teologia, atual Faculdades EST, em São Leopoldo. Fez 
mestrado (bolsista CNPq) sobre a história da igreja luterana em Rondônia e seu doutorado (bolsista CAPES) 
sobre a história da igreja luterana na Amazônia. Seu tema de estudo é a migração e formação do luteranismo 
na Amazônia. 

1 Não aprofundaremos neste trabalho as curas milagrosas. Isso seria um tema para um artigo à parte, visto a 
enormidade de experiências na América Latina. Mas algumas coisas têm que ser ditas: 1) Curas milagrosas 
não são monopólio dos cristãos; ao contrário, outras formas de religiosidade chegam a ter mais experiência 
nessa área. 2) Fazer propaganda a partir das curas milagrosas pode ser um ato demoníaco, pois (a) esse tipo 
de cura acontece para poucas pessoas, deixando a maior parte da humanidade no sofrimento. Isso é 
contraditório com o amor divino; Deus quer resgatar e salvar toda sua criação, não somente alguns (Rm 8.18-
25). (b) Crer em Deus a partir da experiência mágica é fácil (Mt 27.42; Mc 15.32); mas crer mesmo no 
sofrimento, isso sim é prova de fé (Jo 20.29). (c) O ato de poder curar alguém dá um poder muito grande. A 
cura milagrosa, então, dá um poder maior ainda. Com isso, aumenta a responsabilidade perante o próximo e 
perante Deus. Freqüentemente, vemos pessoas e igrejas arrogarem-se possuir o poder de Deus e prometer 
milagres com o objetivo de conseguir dinheiro ou mais membros para sua igreja. Jesus sabe disso e é por isso 
que quase sempre pede silêncio quando faz um ato milagroso (cf. Mt 9.30; Mc 5.43). Não quer que as pessoas 
creiam nele por causa do poder e do ato mágico. Ele recusa esse caminho simplista, como pode ser visto por 
ocasião da sua tentação (Mt 4.1-11). Assim, nós que temos o espírito de Deus temos que ser sábios e 
responsáveis.  
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A interpretação crítica corrente é a de que Jesus, na verdade, trouxe as pessoas que 

estavam fora da sociedade e que eram impuras, consideradas pecadoras, para estarem juntas 

com a comunidade; para participarem da vida da comunidade na qual viviam. Essa 

interpretação bíblica tem um poder enorme, pois convoca as pessoas com deficiência visual 

(tuflo,j), as pessoas com deficiência nos membros (cwlo,j), as pessoas com problemas na pele 

(lepro,j), as pessoas com deficiência auditiva (kwfo,j), os moribundos ou os nossos entes 

queridos que já faleceram (nekro,j) para participar na vida da comunidade. A notícia não para 

aí, pois os pobres em geral, pessoas marginalizadas (ptwro,j), recebem a notícia de que eles 

não estão fora do reino de Deus, pelo contrário, o reino está sendo preparado justamente para 

eles. Portanto, eles também são convocados a participar da vida na comunidade, da vida 

pública.  

Essa é também a interpretação de Ricardo Gross quando escreve para a “4ª Consulta 

Latino-Americana sobre discapacidade” e o “Encontro Ecumênico ‘violência e 

discapacidade’” realizados em Córdoba, na Argentina, de 22 a 27 de outubro de 2006. Ele 

diferencia dois conceitos que auxiliariam as comunidades na vivência da fé: cura e sanação2. 

Para ele, a cura se relacionaria à reconstrução do corpo físico, enquanto que a sanação seria a 

supressão de barreiras sociais, pois a deficiência é uma construção social3. Por trás dessas 

palavras do texto bíblico, está uma sociedade que tem problemas para aceitar o diferente. Que 

relega as pessoas com alguma disfunção motora ou mental para uma posição mais baixa 

dentro da estrutura social. As pessoas que trabalham ou que entram em contato com essas 

pessoas que têm alguma deficiência também são diminuídas socialmente, como por exemplo, 

coveiros, médicos, familiares. O que Jesus faz é romper com essa estrutura social. Ele a 

denuncia! É um profeta falando e agindo! 

Apesar dessas palavras de Jesus estarem completando 2000 anos, as pessoas com 

algum tipo de deficiência mais aparente sempre foram relegadas à uma participação marginal 

                                                 

2 Essa diferenciação teológica e social dos conceitos também pode ser encontrada no documento do Conselho 
Mundial de Igrejas. Nele é diferenciado, a partir do inglês, entre healing, uma interpretação mais integral e 
social, e cure, a cura física de fato. Cf. CONSELHO Mundial de Igrejas (CMI); Rede Ecumênica em Defesa 
das Pessoas com Deficiência (EDAN). Uma Igreja de todos e para todos: uma declaração teológica 
provisória. São Paulo: ASTE, 2005. p. 18. 

3 GROSS, Ricardo. A não-violência como fator de sanação e de superação da discapacidade. Texto 
apresentado na “4ª Consulta Latino-Americana sobre discapacidade” e no “Encontro Ecumênico ‘violência e 
discapacidade’”. Córdoba, Argentina, 22 a 27 de outubro de 2006. 
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dentro do âmbito privado. No âmbito público ou comunitário, então, nem se fala! Também na 

“4ª Consulta Latino-Americana sobre discapacidade”, Norberto E. Rasch reflete sobre os 

motivos da exclusão de pessoas com deficiência da comunidade de fé e sobre como poderiam 

ser dados passos para a inclusão delas na referida comunidade. Ele afirma que essas pessoas 

fazem parte da “comunidade do silêncio”, pois a comunidade, em geral, não quer enfrentar o 

problema, não quer encarar esse lado considerado débil, fraco. A comunidade do silêncio 

seria objeto apenas de compaixão. Esse tipo de atitude e a negação de falar sobre o problema 

acaba por levar ainda mais as pessoas com deficiência para essa comunidade do silêncio4.  

Seria necessário, portanto, falar abertamente sobre esse tema nas comunidades, nos 

seminários e faculdades de teologia. As igrejas deveriam abrir mais espaços e publicar 

documentos nos quais se posicionem e encorajem as comunidade a serem mais inclusivas. De 

fato, isso já está acontecendo, em menor ou maior escala! Dificilmente hoje em dia alguma 

pessoa teria coragem de reagir contra uma atitude de inclusão das pessoas com deficiência. 

Muitas autoridades e instituições políticas nacionais e internacionais têm defendido essa 

bandeira. Mas para que possa haver uma mudança substancial é preciso haver convivência. 

Falo isso por experiência própria. Em minha família tenho um tio que teve meningite quando 

criança e ficou com seqüelas irreparáveis e que sempre ficou relegado ao âmbito da casa. 

Infelizmente não pude conviver com ele. Fui criado a mais de três mil quilômetros de 

distância e, na família, sempre se evitou falar sobre o assunto. Tinha, portanto, um verdadeiro 

medo e pavor de qualquer tipo de contato com pessoas com alguma deficiência física, 

amputados e doentes terminais. Não suportava a idéia de me encontrar com uma pessoa com 

AIDS. Tinha, na verdade, preconceitos e não sabia como agir quando encontrava com alguém 

na rua. Ficava até com vergonha! 

O que me libertou e resgatou foi a convivência. Estudei numa escola de teologia na 

qual se discutia muito a teologia prática. O estudo de teologia deveria ser feito com a inserção 

prática. Por mérito do já falecido pastor e professor Ricardo Wangen que incentivava seus 

alunos a visitarem hospitais, cadeias e favelas, a escola foi se abrindo para o convívio com 

essas pessoas marginalizadas. Quando comecei com o estudo de teologia, essa já era uma 

                                                 

4 RASCH, Norberto E. Exclusão e integração de pessoas portadoras de discapacidade na comunidade de fé. 
Texto apresentado na “4ª Consulta Latino-Americana sobre discapacidade” e no “Encontro Ecumênico 
‘violência e discapacidade’”. Córdoba, Argentina, 22 a 27 de outubro de 2006. 
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questão que dava seus passos largos dentro da faculdade. Tive que cursar disciplinas 

obrigatórias as quais exigiam a inserção. Tive que visitar um hospital e conviver com pessoas 

em situações que me pareciam abomináveis. Tive que assistir cirurgias e acompanhar pessoas 

em fase terminal. Isso me deu a oportunidade de realmente conhecer como o ser humano é. 

Descobri que essas pessoas são como eu, só que estavam passando por um momento difícil de 

suas vidas. Poderia ser eu ali; ou um dia ainda vai ser!  

Além dessa experiência de inserção exigida pela escola, o que me libertou mais ainda 

foi a oportunidade de conviver com um menino com problemas físicos, filho de um professor 

da escola. Constantemente, quando ele ainda podia andar, eu o via jogar futebol ou brincar 

com outros amigos nas quadras da escola. Algumas vezes pude brincar com ele em meio às 

árvores do pátio do seminário. Construíamos arcos, flechas, cabanas. Outras vezes fui buscá-

lo na escola. Em várias oportunidades, fiquei cuidando dele, quando seus pais tinham que sair 

para algum lugar. A convivência foi se dando despreocupadamente. Mas esse menino tornou-

se uma pessoa paraplégica. Por problemas neurológicos, não pôde mais andar. Sua nova 

realidade passou a ser agora a vida sobre uma cadeira de rodas. Quando adolescente e já 

passando grande parte do seu tempo na cadeira de rodas, veio a surpresa maior. Ele iria ser 

batizado e, ao ser consultado sobre quem desejaria como padrinho, escolheu a mim. Desde 

então, temos passado muito mais tempo juntos e encontramos interesses comuns. 

Freqüentemente, nos pegamos discutindo e discordando. Isso me indica que o relacionamento 

acontece entre iguais. 

Relatei esse fato bem pessoal, porque é justamente isso que faz com que tenhamos um 

salto de qualidade nas relações: a convivência. A convivência, depois do estranhamento e da 

repulsa inicial causadas pelo preconceito, libertada da pena e da compaixão meramente 

piedosa, ajuda a estabelecer um relacionamento de iguais5. Nesse sentido, o papel das igrejas, 

                                                 

5 Uma reflexão mais sistematizada sobre as reações e sentimentos em relação à deficiência, tanto da pessoa com 
deficiência quanto também de todas aquelas que a cercam, pode ser encontrada no livro de Iára Müller. Cf. 
MÜLLER, Iára. Aconselhamento com pessoas portadoras de deficiência: Experiência de um grupo na 
comunidade. São Leopoldo: Sinodal, 1999. p. 24ss. 
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dos seminários e das comunidades é propiciar espaços onde essa convivência possa acontecer, 

nos quais a sanação seja propiciada6. 

Mas o texto bíblico também nos chama atenção para outro fato importante, qual seja, a 

cura física. E é sobre isso que quero refletir agora, pois as igrejas também não podem se 

silenciar quanto a essa questão. 

2. Nossa postura em relação à cura: A questão da bioética7 

Vivemos numa época na qual as pessoas com deficiência visual voltam a enxergar, na 

qual pessoas com alguma deficiência física voltam a andar, na qual o câncer pode ser curado, 

na qual surdos ouvem e pessoas são ressuscitadas. Graças às pesquisas da medicina moderna, 

esses “milagres”, de fato, estão acontecendo. Vivemos, nesse sentido, numa época 

maravilhosa. E o futuro se nos apresenta como melhor ainda! A engenharia genética abre a 

possibilidade para a reconstrução total de um corpo. O ser humano manipula a origem da 

vida. Pode fazer melhoramentos genéticos. Pode dar mais qualidade de vida e longevidade. 

Naturalmente isso tudo assusta as pessoas. Muitas pessoas de fé e igrejas têm se 

posicionado radicalmente contra todo esse tido de pesquisa. Acusam tais pesquisas de serem 

demoníacas. Outras pessoas com pensamento mais crítico também não conseguem aceitá-las. 

Preferem falar apenas da integração ou inclusão das pessoas com deficiência na comunidade. 

Que a busca pela cura seria, na verdade, o reconhecimento da não capacidade de aceitação do 

                                                 

6 Para darmos passos na integração de pessoas com deficiência na vida da comunidade, devemos fazer reflexões 
teológicas sérias de como essa integração deve acontecer e por quê. Sidnei Noé, nesse sentido, reflete 
teologicamente essa integração através de dez premissas que temos trabalhado de alguma forma nesta 
reflexão: 1) todos somos portadores de deficiência; 2) cada pessoa com deficiência é única e especial; 3) 
limitações tornam-nos abertos para Deus; 4) limitações abrem-nos ao próximo e ao mundo; 5) a consciência 
da deficiência humaniza; 6) a deficiência potencializa a eficiência; 7) o contato com a deficiência converte; 8) 
pessoas com deficiência são pessoas; 9) deficiência não é doença; 10) engajamento cria comunidade. Cf. 
NOÉ, Sidnei Vilmar. Amar é cuidar: Dez boas razões para integrar as pessoas com deficiência, valorizar a 
terceira idade, cultivar a saúde integral, viver uma sexualidade sadia, buscar o perdão. São Leopoldo: Sinodal, 
2005. p. 8-23 

7 Neste texto, não será feita uma discussão acerca da bioética. Nossa preocupação é com a questão da cura 
advinda das novas pesquisas que envolvem questões da bioética e possíveis posicionamentos das igrejas. Para 
um panorama da bioética, veja a reação de Rolando Mauro Verdencia Ávila a este texto. Verdencia faz um 
levantamento histórico resgatando a origem e o desenvolvimento da bioética. Seu trabalho converte-se, assim, 
em uma importante fonte de investigação sobre o tema. 
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diferente. Mas nós realmente temos o direito de negar a cura física a essas pessoas? Aliás, 

para sermos mais realistas, temos o poder de negar essas conquistas?  

Acredito que não! As pesquisas acontecem e vão acontecer com o apoio das igrejas ou 

sem o apoio delas. Acredito que as igrejas devem se engajar de forma séria no fomento dessas 

pesquisas e, assim, também poder dar uma palavra sobre como devemos proceder eticamente 

com as descobertas e aplicações delas. Em amor a essas pessoas que sofrem, não podemos 

negar a possibilidade da cura! Não podemos negar a palavra profética de Jesus de que todos 

esses males serão curados.  

Nesse sentido, já existem várias publicações que tratam do tema da bioética em 

relação à teologia. Um trabalho de peso é o de Gottfried Brakemeier. Ele afirma  

[...] não há como interditar a engenharia genética e demonizá-la como se 

fosse usurpação de um privilégio divino. A biotecnologia se oferece como 

excelente meio à preservação da criação de Deus. De certa forma, coopera 
com o criador.8  

No mesmo sentido, Robert Song, se perguntando se o melhoramento genético é 

errado, assinala:  

Se alterações no genoma de um indivíduo puderem ser realizadas de maneira 
tanto a serem para o bem da pessoa como a não violarem qualquer princípio 
moral obrigatório, então não há razão para proibições contra elas. E, em 
geral, se o resultado de manipulações genéticas for o de pessoas viverem 
felizes e vidas mais longas, saudáveis, é difícil ver o que poderia ser uma 
objeção a elas.9 

É claro que esses avanços trazem muitos problemas éticos, pois, como disse ainda 

Brakemeier, “curas milagrosas e armas biológicas provêm do mesmo arsenal científico”10. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista manteve programas de 

“melhoramento genético”, no qual buscavam eliminar aqueles indivíduos ou grupos que eram 

considerados mais fracos geneticamente. Essa postura não é monopólio somente dos nazistas. 

                                                 

8 BRAKEMEIER, Gottfried. O ser humano em busca de identidade. Contribuições para uma antropologia 
teológica. São Leopoldo: Sinodal, 2002. p. 161. 

9 SONG, Robert. Genética humana: fabricando o futuro. São Paulo: Loyola, 2005. p. 72s. 
10 BRAKEMEIER, 2002, p. 129. 
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Vários países do mundo também acreditavam nisso e incentivaram esse tipo de 

“melhoramento genético” na sua população. Mas uma coisa tem que ser afirmada e 

plenamente conhecida pelas pessoas cristãs, comunidades e igrejas: os males não serão 

apagados com os avanços científicos! As contradições da humanidade permanecerão! Isso é o 

que a teologia tradicionalmente chama de simultaneamente justo e pecador. Não vamos 

conseguir separar as coisas boas das coisas más, pois, separando o joio do trigo, poderemos 

prejudicar a colheita (Mt 13.24-30). Por isso, temos que deixar as pesquisas prosseguirem. 

Isso não significa ficar calado, ao contrário, temos que denunciar, apontar o problema, cobrar 

soluções. E essa é a maior tarefa da igreja. Ao final, temos a promessa de que o trigo será 

colhido e que o joio será queimado. 

Nesse sentido é que deixei deliberadamente para este momento a parte dos 

marginalizados que aparecem como os pobres no texto bíblico (ptwro,j). Isso não aconteceu 

para deixá-los fora dessa reflexão, mas para colocá-los no ponto mais alto, assim como 

também está no texto bíblico. A integração dos pobres é o fechamento da discussão. É o sinal 

de que o reino de Deus está chegando ou já está entre nós. Não que a pobreza seja uma coisa 

boa, ao contrário, ela denota o pecado humano e por isso tem que ser superada. Como disse 

Sara Baltodano ao estudar a relação entre a psicologia pastoral e a pobreza: “La pobreza no es 

el estado natural de los seres humanos, sino que es producto del abuso de la libertad y poder y 

una violación intolerable a la creación de Dios”11. Assim, esse tem sido o grande desafio da 

América Latina e também a nossa grande contribuição para a bioética no mundo. Lembra 

Antônio Moser que, enquanto a bioética nascia nos países de primeiro mundo, num contexto 

high tech, na América Latina, a teologia se preocupava em como as pessoas poderiam 

sobreviver numa sociedade que mata, numa sociedade de excluídos12. 

Dessa forma, o maior problema que deve ser denunciado, desde a perspectiva da 

América Latina, com relação às pesquisas genéticas, é o da não democratização, é o dogma de 

que o mercado está acima da vida e do direito à vida. Como evitar que as conquistas 

beneficiem somente uma elite? Ou que elas sejam escondidas ou impedidas de serem 

                                                 

11 BALTODANO ARRÓLIGA, Sara Elizabeth. Psicologia pastoral y pobreza. San José: Universidad Bíblica 
Latinoamericana, 2003. p. 124. 

12 Cf. MOSER, Antônio. Biotecnologia e bioética: Para onde vamos? Petrópolis: Vozes, 2004. p. 340ss. 
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realizadas porque um tratamento convencional traz mais lucros para os fabricantes de remédio 

e para a classe médica? Como fazemos para levar essas conquistas a todas as pessoas?13  

Arrisco-me a afirmar que a saída é a denúncia. Devemos pressionar nossos políticos 

para que criem incentivos à pesquisa e que ela seja democratizada. Devemos denunciar os 

abusos nos meios de comunicação. Devemos fazer as informações circularem. É somente 

assim — com informação e conhecimento de causa — que vamos conseguir dar saltos de 

qualidade. Temos que saber que o joio está no meio do trigo! 
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