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ESTEF, PARA ONDE VAIS? 

Aldir Crocoli

Diretor da Estef

_________________
   _________________

: Este artigo expressa o propósito da Estef olhando para o futuro: de manter-se à 
escuta dos gemidos do Espírito na vida do povo e atenta aos múltiplos acenos de Deus; de 
caminhar em parceria com os religiosos e religiosas na intercongregacionalidade; de prestar 
atenção às necessidades dos leigos e leigas e suas comunidades; de manter-se em dia com as 
exigências de uma instituição legalmente reconhecida; e de cultivar na comunidade teológica 
a corresponsabilidade, o espírito de equipe, a entreajuda, o diálogo. 

: Escola laboratório, intercongregacionalidade, laicato, escuta.

L’articolo cerca di sprimere l’intenzione della comunità accademica riguardo al 
futuro: mantenersi vicina al popolo, ai religiosi e religiose; dare attenzione alle necessità dei 
laici e delle loro comunità; coltivare la partecipazione, il dialogo, la corresponsabilità.

: Scuola laboratório, intercongregazionalità, ascolto, laici, 

Neste ano de 2011 a Escola 
Superior de Teologia e Espiritualida-
de Franciscana - ESTEF - completa 25 
anos, seu jubileu de prata. É um tem-
po adequado para rememorar a traje-
tória percorrida, com suas conquis-
tas, incidentes e surpresas próprias 
da caminhada. Isto é feito por outros 
artigos neste número de Cadernos da 
Estef. 

Neste pequeno ensaio, quer 
-se olhar para o horizonte, o porto 

onde a Estef deseja chegar. Os ven-
tos serão favoráveis apenas a quem 
sabe onde deseja aportar, diz um 
provérbio. Daí o título deste artigo: 
“Estef, para onde vais?” Pretende 
-se, recordado o vigor que animou 
os primeiros passos, fazer convergir 
novamente as energias todas para 
o cotidiano da caminhada em vista 
da meta que está pela frente, meta 
que se assemelha ao arco-íris: brilha 
logo à nossa frente e com um hori-
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zonte inalcançável. Este exercício 
de olhar o futuro serve tanto para 
dar-se conta do acerto da trajetória 
acontecida, quanto para introduzir 
correções de rota e prever desafios, 
de modo a não ter surpresas amanhã. 

Não se tem pretensão de de-
linear o horizonte futuro com exati-
dão, mas sim de advertir a direção 
para onde se deseja andar daqui para 
frente, com que cuidados se pretende 
fazê-lo e quais os aspectos ou dimen-
sões que se deseja fortalecer e fazer 
florescer na Estef 

1. UMA “ESCOLA” DE TEO-
LOGIA

Desde sua origem a Estef se 
programou para ser uma escola de 
teologia, no sentido de um espaço 
onde se aprende a aprender, mais do 
que onde se repartem conhecimen-
tos. Um “lugar-laboratório”. Após 25 
anos de caminhada, a Estef reafirma 
a convicção de que não são possíveis 
“manuais” que assegurem o conheci-
mento teológico tranquilo e acabado, 
pois a revelação de Deus prossegue 
na história humana. Será sempre 
da escuta da vida e da realidade do 
povo, lidas à luz da Bíblia e da Tra-
dição, que a Estef procurará dizer sua 
“palavra sobre Deus” (= teologia). A 
Estef quer olhar o futuro, firmemente 

empenhada na escuta dos “gemidos” 
do Espírito na vida do povo (Rm 8, 
23-23). Jesus parece ter procedido 
desta forma, pois, conhecendo as 
Escrituras, sabia escutar a realidade. 
Este modo de proceder lhe permitiu 
relativizar as compreensões teológi-
cas correntes distorcidas e afirmar: 
“Eu, porém, vos digo”, imprimindo à 
Lei a direção genuína.  

Neste sentido, os livros conti-
nuarão sendo um referencial impor-
tante e necessário, mas subordinado 
à escuta “das alegrias e esperanças, 
tristezas e angústias” da humanidade 
(cf GS 1). A realidade da vida con-
tinuará sendo para a Estef o “locus 
theologicus” por excelência  Assim 
sendo, sua teologia tenderá a se apro-
ximar da teologia profética, por estar 
conectada à vida do povo. Será ca-
paz de captar mais adequadamente a 
manifestação da revelação de Deus, 
sempre em processo na história. Terá, 
por sua vez, uma palavra acreditável 
de anúncio ou denúncia, tendo como 
critério o Reino de Deus, realidade 
fundamental na vida de Jesus Cristo. 
Por isso, além de investir na aquisi-
ção de obras teológicas de atualidade 
e valor, manterá constante atenção 
aos sinais dos tempos, lugar privile-
giado da manifestação de Deus. Esta 
meta, entretanto, está em estreita re-
lação com a proximidade afetiva aos 
pequenos e pobres, os privilegiados 
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de Deus, com os quais a Estef deseja 
caminhar lado a lado.

2. DE MÃOS DADAS COM OS 
RELIGIOSOS E DEMAIS 
IGREJAS CRISTÃS

A Estef surgiu em 1986 com 
uma proposta de teologia não me-
ramente presbiteral, mas dedicada à 
formação de agentes de pastoral não 
necessariamente presbíteros, espe-
cialmente religiosos e religiosas. Seu 
projeto desde o começo foi elaborado 
em parceria com duas outras congre-
gações: os Frades Franciscanos e as 
Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora 
Aparecida. As duas integraram desde 
o começo a diretoria da Fundação 
São Lourenço de Brindisi, entidade 
mantenedora da escola, constituída 
juridicamente há quase uma década. 
Ao longo de seus 25 anos de história, 
a Estef contou com participação de 
estudantes de umas 15 congregações 
simultaneamente, caracterizando -se 
por uma proposta teológica que va-
loriza este segmento significativo da 
Igreja que é a Vida Religiosa. No fu-
turo deseja caminhar como que em 
parceria também com a Conferên-
cia Nacional dos Religiosos do Bra-
sil e com a Família Franciscana do 
Brasil. Deseja, portanto, com toda a 
convicção, reafirmar hoje esta opção 

de uma Escola de Teologia também 
voltada para a Vida Religiosa. Quer 
seguir caminhando de mãos dadas 
com os religiosos e religiosas, sem-
pre atenta ao tipo de serviço que se 
faz necessário a este segmento ecle-
sial, em vista de sua missão na Igreja, 
segundo seu carisma peculiar. No úl-
timo quin quênio a Estef tem contem-
plado mais amplamente o horizonte 
dos carismas, na sua pluralidade aos 
quais ela serve. 

3. VALORIZAÇÃO DO LAI-
CATO 

Atendendo aos apelos por 
cristãos mais participantes e ativos 
na Igreja, a Estef, desde os primei-
ros tempos, tem voltado sua atenção 
aos leigos e leigas das comunidades, 
convicta de que uma participação 
mais significativa do laicato requer 
uma formação mais aprimorada nos 
conteúdos da fé. Assim eles poderão 
“apresentar as razões de sua esperan-
ça” (1Pd 3,15) à atual sociedade se-
cularizada. O Vaticano II e as várias 
Conferências do Celam, culminando 
com a de Aparecida, também convi-
dam a investir esforços na formação 
dos fiéis em nossas comunidades. As-
sim é que os Cursos de Teologia Po-
pular (CTP) que acontecem pelo Rio 
Grande do Sul deverão prosseguir 
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como marca da Estef, é claro, com as 
adaptações que as novas circunstân-
cias vão exigindo. 

A Estef como editora nasceu 
com o intuito de oferecer ao povo 
uma literatura teológica acessível, 
no conteúdo e no preço. Para ir ao 
encontro desta nobre urgência da 
formação de leigos e leigas, a Estef 
renova seu compromisso de auscultar 
as necessidades das comunidades, re-
novando seu modo e método de es-
tudar teologia com o povo e desde o 
povo. Pouquíssimos leigos ou leigas 
teriam condições de cursar uma fa-
culdade de Teologia, tanto por razões 
de tempo como de condições cultu-
rais ou econômicas. Estar ao lado dos 
leigos, tentar caminhar com eles no 
aprofundamento do conhecimento 
bíblico e dos conteúdos da fé, foi e 
quer continuar a ser uma clara opção 
da Estef no futuro. 

4. INSTITUIÇÃO LEGAL-
MENTE RECONHECIDA

Vive-se hoje, diferentemente 
de há 25 anos quando a Estef surgiu, 
uma sociedade marcada pela estru-
turação e organização legal. A Estef 
decidiu ser uma escola reconhecida 
que também possa fornecer diploma 
de bacharel em teologia. Para tanto 
está se enquadrando na regulamenta-

ção do MEC com o Credenciamento 
enquanto Instituição de Ensino Su-
perior (IES) e com o reconhecimen-
to legal do Curso de Teologia, o que 
possibilita aos acadêmicos obterem 
o diploma de Bacharel em Teologia. 
Periodicamente a Instituição será 
avaliada em base a critérios técnicos 
aplicáveis a todas as IES. Para tanto 
deverá - e é seu desejo - manter-se em 
dia com estas exigências, bem como 
com a legislação trabalhista do Cor-
po Docente e Administrativo, com 
as normas contábeis e jurídicas que 
regem as empresas-fundações, com a 
atualização permanente dos sistemas 
de informática na biblioteca e no de-
partamento acadêmico. São, portan-
to, uma série de compromissos resul-
tantes da opção pela regulamentação 
do Curso que hoje a Estef reassume.

5. UMA COMUNIDADE TEO-
LÓGICA

É uma opção feita no mo-
mento da sua fundação e que hoje se 
quer retomar com alegria: ser uma 
comunidade de pessoas que estu-
dam e trabalham na área da teologia. 
Deseja-se que o espírito de equipe e 
de corresponsabilidade continue a 
ser um diferencial da Estef. Oxalá, a 
amizade, a entreajuda, a fraternidade 
entre professores/as e estudantes e 
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corpo administrativo, o ambiente ale-
gre e cordial, o espírito de serviço nas 
pequenas tarefas, o espírito de res-
ponsabilidade pela conservação do 
ambiente e para torná-lo agradável... 
possa ser sempre perceptível! A Estef 
não quer ser apenas um lugar onde se 
participa de um processo de aquisi-
ção de conhecimentos. Deseja e envi-
dará esforços para ser um espaço hu-
mano de qualidade, com comunhão 
de vida, claro testemunho de fé e de 
amor recíproco, assim como propôs 
Jesus aos seus discípulos. Deseja-se 
que o tempo que se passa na escola 
seja tempo de qualificação da vida 
e de experimentação do gênero de 
vida que se deseja prolongar depois 
de concluídos os estudos acadêmicos 
nos diversos ambientes onde se atua-
rá. Aliás, a rica diversidade cultural 
que a Estef abriga com a presença 
permanente de acadêmicos de vários 
estados e países, de diversas raças e 
etnias, além da intercongregacionali-
dade de carismas de Vida Religiosa, 
constitui uma oportunidade maravi-
lhosa de crescimento. Os três prin-
cípios pedagógicos consolidados ao 
longo da caminhada (prioridade do 

método sobre o conteúdo, da prática 
sobre a teoria e o discipulado mútuo), 
articulados entre si, favorecem este 
objetivo. 

Outro aspecto desta dimensão 
comunitária é mais amplo: abrange o 
ecumenismo. A Estef estará sempre 
aberta para acolher em seu espaço 
professores e estudantes de outras 
denominações cristãs, assim como 
começou a acontecer no corrente ano 
do jubileu, com os irmãos anglicanos 
com quem se estabeleceu uma bela 
parceria de entreajuda. 

 Concluindo poder-se-ia dizer 
que estes aspectos são elementos que 
fazem convergir as energias de to-
dos que participam da família Estef. 
Como em qualquer realidade histó-
rica, ela está muito longe do sonho, 
pois o sonho é como o arco-íris: sua 
natureza é estar sempre na frente, 
inalcançável. Sua finalidade é indicar 
a direção a ser seguida. A Estef está 
e quer sempre estar em processo de 

autoconstrução.

:
direção@estef.edu.br 
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