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er um d o u t o r da Igreja 
Católica Apostólica Roma
na não é para qua lquer 
u m . Em quase dois mil 

anos de história, a instituição deu o 
título a apenas 33 de seus mais de sete 
mil santos. Pudera, são doutores da 
Igreja apenas os santos que deixaram 
d o c u m e n t o s q u e sob rev ive ram ao 
tempo e que, de alguma forma, sinte
tizam a doutr ina católica a pon to de 
servirem de exemplo como vida reli
giosa. Nesse sentido, não surpreende 
também que sejam poucas as mulheres 
entre os doutores. Privadas de educa
ção por milênios, nunca foi fácil para 
elas deixarem seu legado por escrito. 
Assim, hoje apenas três figuram entre 
os 33 doutores da igreja: Santa Teresa 
D'Ávila, Santa Catar ina de Siena e 
Santa Teresa de Lisieux (leia quadro). 
Em breve, porém, mais uma entrará 
nessa seleta lista. 0 papa Bento XVI deve 
anunciar formalmente, em 7 de outubro, 
a alemã Santa Hildegarda de Bingen como 
nova doutora da Igreja Católica. "É um 
m o m e n t o novo para a Igreja, que 
tenta espelhar o p ro tagonismo que as 
mulheres já têm na sociedade den t ro 
da instituição", afirma Fernando Al-
t emeyer , p rofessor de teologia da 
Pontifícia Univers idade Católica de 
São Paulo (PUC-SP). 
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Nascida onde hoje é a Itália, foi freira 
dominicana, teóloga e filósofa. Teve as 
primeiras visões de Jesus aos cinco anos 
e aos sete jurou viver como celibatária. 
Aos 16 anos, suas duas irmãs morreram 
e ela foi impelida pelos pais a se casar 
com o viúvo de uma delas. Em protesto, fez 
greve de fome até que os pais a deixassem 
viver como ela queria, uma dominicana de 
terceira ordem. Dedicada redatora de cartas, 
trocou milhares - algumas com o papa 
Gregório XI. Cerca de 300 foram preservadas 
e constituem um dos grandes exemplos 
da literatura toscana do século XIV. 

Espanhola, foi a primeira doutora da 
Igreja e deixou importantes livros como 
"0 Livro da Vida", "Castelo Interior" e 
"Caminho da Perfeição". Freira carmelita, foi 
uma das autoras de textos da Contrarreforma 
e é considerada uma das fundadoras da 
Ordem das Carmelitas Descalças. Teve 
encontros místicos com Jesus e se elevava 
com as doenças que tinha e as dores que 
sentia. Uma de suas visões rendeu uma 
das cenas mais famosas do cristianismo -
o êxtase de Santa Teresa. Nele, a freira 
tem o coração perfurado por uma lança 
e expressa tanto dor quanto prazer. 

Nesse contexto, a escolha de Santa 
Hildegarda como doutora é mais do que 
oportuna. Monja beneditina nascida em 
1098 onde hoje é a Alemanha, ela é tida 
por alguns como representante do femi
nismo católico do começo do primeiro 
milênio. Se publicamente, como religio
sa, se mostrava submissa aos seus supe
riores homens, no dia a dia, como ad
ministradora do mosteiro Disiboden-
berg, exercia autonomia consideravel
mente maior do que a média, dando 
liberdade às monjas, compondo músi
cas, estudando ciências naturais e escre
vendo. Entre os trabalhos que deixou, 
há um livro sobre medicina herbal que 
trata de questões femininas como cóli
cas menstruais, além de outros textos 
sobre misticismo católico e estudo da 
música. "Mulheres assim passaram a ser 
reconhecidas pela Igreja a partir do Con
cílio Vaticano II", explica o padre Vale
riano dos Santos Costa, diretor da Fa
culdade de Teologia da PUC-SP. Segun
do ele, o Concílio, reunião de bispos e 
cardeais que completa 50 anos agora em 
2012, arejou a Igreja, abrindo novos 

Carmelita francesa, se tornou freira aos 
15 anos, no convento em Lisieux, na 
Normandia, e morreu nove anos depois, aos 
24 anos, de tuberculose. Deixou como grande 
legado a obra "História de Uma Alma", que 
esmiuça o que ela chamou, em vida, de a 
"pequena via", ou caminho simples e reto 
para uma vida santificada. Doente desde 
muito nova, ela não pôde ter uma vida 
missionária, condição que era tida em sua 
época como grande qualidade dos religiosos. 
Se dedicou, portanto, à "pequena via", o que 
podia fazer para ter uma vida consagrada 
dentro dos limites impostos por sua saúde. 

horizontes para a instituição e novas 
portas para as mulheres. 

Mas, como a Igreja Católica costu
ma f incar as pi lastras na t radição, 
abrindo poucas frestas para a moderni
dade, no mesmo dia em que Santa 
Hildegarda será doutorada, outro ho
mem, o 31°, também ascenderá ao 
panteão de luminares da Igreja. É o 
espanhol São João de Ávila, nascido em 
1500 numa família abastada da cidade 
de Almodóvar del Campo. Ainda jo
vem, São João seguiu o rumo da fé e, 
logo que seus pais morreram, ele doou 
tudo o que a família tinha aos pobres 
e saiu em missão para expandir a fé na 
região da Andaluzia, recém-libertada 
do domínio mouro . Foi fundamental 
na expansão da ordem dos jesuítas na 
Espanha e deixou cartas e livros que 
apresentam o caminho para a sublima
ção das paixões humanas . "Antes de 
tudo, os doutores são agentes de estí
mulo da doutr ina vigente e de renova
ção da tradição", afirma a irmã Célia 
Cadorin, autoridade no assunto. São 
ao mesmo tempo santos e sábios. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2231, p. 56-57, 15 ago. 2012.




