
 



 

A  presente  obra  é  fruto  das  reflexões  elaboradas  pelos  discentes  do 

Programa  de  Pós-Graduação  em  Teologia  da  Pontifícia  Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, a partir da disciplina de Eclesiologia no 

decorrer do primeiro semestre do ano de 2019. O tema que perpassa o 

conjunto das reflexões é a Igreja, comunidade de fé, que vive nos dias de 

hoje sua missão evangelizadora, ao mesmo tempo bela e desafiadora. De 

acordo com a afirmação do Papa Paulo VI, a Igreja, instituída e querida 

por   Jesus   Cristo,   está   no   mundo   para   evangelizar,   dando,   assim, 

continuidade a missão de Jesus Cristo (cf. Evangelii Nuntiandi, n. 14). 

Esta missão coloca em sua centralidade Jesus Cristo, razão pela qual e a 

partir do qual os membros da Igreja atual haurem sua força, conforme 

explicita o Papa Francisco 
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PREFÁCIO 
 

 
 

A presente obra, intitulada Refletindo sobre a Igreja, hoje, é fruto dos trabalhos 

dos  alunos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Teologia  da  Pontifícia  Universidade 

Católica  do  Rio  Grande  do  Sul,  apresentados  para  a  disciplina  de  Eclesiologia  no 

primeiro semestre do ano de 2019. O tema que perpassa todos os trabalhos é a Igreja, 

comunidade  de  fé, que vive nos  dias  de  hoje sua missão evangelizadora,  ao  mesmo 

tempo  bela  e  desafiadora.  De  acordo  com  a  afirmação  do  Papa  Paulo  VI,  a  Igreja, 

instituída e querida por Jesus Cristo, está no mundo para evangelizar, dando, assim, 

continuidade a missão de Jesus Cristo (cf. Evangelii Nuntiandi, n. 14). 

E esta missão tem um centro, que é Jesus Cristo, e do qual os membros da Igreja 

atual haurem sua força, como ressalta o Papa Francisco: 

 
Um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, 
uma  nova  alegria  na  fé  e  uma  fecundidade  evangelizadora.  Na  realidade,  o  seu 
centro e a sua essência são sempre o mesmo: o Deus que manifestou o seu amor 
imenso em Cristo morto e ressuscitado. Ele torna os seus fiéis sempre novos; ainda 
que sejam idosos, “renovam as suas forças. Têm asas como a águia, correm sem se 
cansar, marcham sem desfalecer” (Is 40, 31). Cristo é a “Boa Nova de valor eterno” 
(Ap 14,6),  sendo  “o  mesmo  ontem,  hoje  e  pelos  séculos”  (Hb 13,8),  mas  a  sua 
riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem, e fonte de constante 
novidade. A Igreja não cessa de se maravilhar com a “profundidade de riqueza, de 
sabedoria e de ciência de Deus” (Rm 11,33) (Evangelii Gaudium, n. 11). 

 
Realmente, não há outra forma de proclamar a Boa Nova do Evangelho do Filho 

de   Deus   do   que   na   alegria   e   no   seguimento   fiel   cotidiano,   fonte   da   missão 

evangelizadora, que  exige uma entrega pessoal  generosa  em uma  comunidade, pois 

esta missão não é apenas individual, mas realizada por um cristão engajado em uma 

determinada comunidade eclesial, a partir da qual ele alimenta a sua entrega pessoal a 

Deus e o seu elã missionário (cf. Evangelii Gaudium, n. 12). 

A Igreja está sendo questionada pela sociedade atual. Os pecados dos membros 

da Igreja são postos em evidência. As ações positivas e caritativas ficam, muitas vezes, 

na sombra. Por isso, cabe à Igreja, hoje e sempre, a tarefa de renovação interna 

permanente e corajosa, pois ela está em permanente estado de conversão – a Igreja 

semper purificanda (cf. Lumen Gentium, n. 8) –, e, assim, conseguir realizar a sua 

missão de forma mais coerente e fiel ao Evangelho. 
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Por isso, é importante refletir sobre a Igreja nos dias de hoje: ela tem uma 

missão a desempenhar, que é de ser testemunha da Boa Nova, por meio de exemplo e 

da palavra. E essa missão só ela pode realizar. Portanto, a reflexão teológica é 

necessária, a fim de ressaltar seu centro, que é Jesus Cristo. Dele vive a Igreja, tanto a 

sua vida interna quanto a sua missão. 

Abrindo a sessão dos trabalhos acadêmicos, Daison Fermino de Sá apresenta a 

compreensão de Igreja como “povo de Deus” segundo a Constituição Dogmática 

conciliar Lumen gentium. Destaca que a essência da Igreja (Unidade, Santidade, 

Catolicidade e Apostolicidade) se realiza na forma histórica do povo peregrino de Deus. 

Diego Jobim Garcia, ao diagnosticar uma atual fragmentação da compreensão da 

identidade missionária da Igreja, prefere retomar alguns fundamentos da teologia da 

missão, presentes na Sagrada Escritura e Magistério eclesial recente. 

Contribuindo para a tematização da natureza missionária da Igreja, Diego dos 

Santos Wingert aborda as propriedades da Unicidade e da Catolicidade nos escritos 

dos Padres Apostólicos (séculos I e II). Por sua vez, Édilon Rosales de Lima faz uma 

abordagem  atual  das  propriedades  da  Igreja  “Una”  e  “Católica”,  ao  apresentar  um 

estudo sobre a Declaração Dominus Iesus, publicada no ano 2000 pela Congregação 

para  a  Doutrina  da  Fé. Kauê  Antonioli  prossegue  a  reflexão  ao  abordar  o  tema  da 

colegialidade a partir da perspectiva Igreja como comunhão orgânica. 

Luísa de Lucas dá prosseguimento aos trabalhos, analisando a evangelização das 

juventudes no Magistério recente da Igreja, em sua opção preferencial pelos pobres. 

Na sequência, aprofundam-se temáticas fundamentais da Constituição Lumen 

Gentium. Jonas Duarte, inspirado no capítulo quarto dessa constituição, escreve sobre 

os leigos. No mesmo caminho, Vitoria Bertaso Andreatta De Carli reflete sobre a 

espiritualidade específica dos leigos. Mateus Danieli atém-se ao capítulo primeiro da 

Lumen gentium, chamando a atenção para a noção mistérica de Igreja como “Corpo 

Místico de Cristo”. Mirian Rejane Flores Cerveira discorre sobre a propriedade da 

Santidade da Igreja. 

Wellington Cristiano da Silva apresenta um estudo de Mariologia em 

perspectiva eclesiológica, de acordo com o capítulo oitavo da Lumen Gentium. Por fim, 

tem-se a recensão de Antonio Dalló sobre o livro “Por uma Igreja ‘em saída’: Impulsos 

da Exortação Apostólica Evangelii Gaudiium, obra escrita por George Augustin. 
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Deseja-se que a leitura destas páginas traga um oportuno enriquecimento da 

compreensão da natureza e missão da Igreja nesses dias atuais. 

 
Os organizadores. 

 
Pe. Geraldo Luiz Borges Hackmann. 

Pe. Rafael Martins Fernandes. 



 

 



 

1. IGREJA, POVO DE DEUS: PERSPECTIVA DA LUMEN GENTIUM 
 
 

Daison Fermino de Sá1 

 
 

Introdução 
 
 

O concílio Vaticano II de certa forma trata-se de um acerto de contas com o 

mundo moderno. A partir deste concílio a Igreja se declara audaciosamente como 

santa e pecadora, olhando-a como sacramento do Reino, isto é, sinal visível de Deus no 

próprio mundo. Até então, poderia afirmar-se que a Igreja não fazia parte deste 

mundo, e sim algo a parte, ou seja, fora do contexto real e concreto das coisas. 

O Concílio foi proclamado por João XXIII, o “Papa bom”, no dia 25 de janeiro 

de 1959. Um momento de virada copernicana na Igreja. Segundo Libânio, pode-se ver 

o concílio a partir de duas perspectivas2, a saber, como continuidade dos dois concílios 

anteriores  ou  como  uma  novidade  inaugurada.  O  concílio  foi  conduzido  pelo  Papa 

Paulo VI, na qual foi encerrada em 1965. No mundo eclesiológico, o concílio Vaticano 

II gerou uma transformação radical. Apresentando uma nova perspectiva de Igreja. 

Fato que se demonstra de início, na Lumen Gentium, constituição dogmática, em que 

manifesta  uma  Igreja  voltada  para  o  Povo,  de  modo  geral,  não  apenas  para  a 

hierarquia. 

Este presente trabalho busca analisar, num primeiro, o conceito de Igreja tendo 

como embasamento alguns teólogos como, Kung, Ratzinher, Congar e outros. 

Apresentado esta breve análise da compreensão do conceito de Igreja, será discorrido 

a partir do documento conciliar, Lumen Gentium, a temática sobre Povo de Deus, um 

dos capítulos desenvolvidos nesta constituição dogmática do concílio Vaticano II. Se 

desenvolverá de forma sintética a concepção de Povo de Deus na perspectiva da Lumen 

Gentium. A problemática deste trabalho está na compreensão da Igreja como Povo de 

Deus, isto é, como compreender a Igreja como povo de Deus na perspectiva da Lumen 

Gentium, visto que, há o dilema da Igreja, como Corpo Místico de Cristo e Igreja Povo 

de Deus. O método utilizado é o analítico, contendo como fundamento alguns teólogos, 

 
1  Mestrando em Teologia Sistemática PUCRS (Bolsista CAPES). E-mail: daison.sa@hotmail.com 
2  LIBÂNIO, João Batista. Concílio Vaticano  II. Em busca de uma primeira compreensão. São Paulo: 
Loyola, 2005, p. 9. 

mailto:daison.sa@hotmail.com
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já mencionados acima, além do documento constitucional do concílio, a Lumen 

Gentium, e outros artigos, dissertações que dicorrem sobre o tema. 

 
1 Conceito de Igreja 

 
 

Na  história  houve  alguns  dilemas  com  a  questão  do  conceito  de  Igreja.  Aqui 

partiremos  de  dois  dilemas  conceituais,  a  Igreja,  Povo  de  Deus  e  a  Igreja,  Corpo 

Místico. E sobre o problema da essência da Igreja, Ratzinger3, na obra Novo Povo de 

Deus,     faz     memória     desse     problemática.     A     começar     antes     mesmo,     da 

encíclica Mystici Corporis, encíclica lançada no ano 1943, aliás, a questão começara 

antes da Reforma. Porém, a problemática foi resolvida com o concílio Vaticano II. Que 

por sua vez, menciona no documento as duas perspectivas, como essência da Igreja, a 

do Corpo Místico de Cristo e a do Povo de Deus. Com relação a esse dilema, enfatiza 

Hans Kung, “os padres se recusaram a iniciar os trabalhos do esquema sobre a Igreja à 

base do conceito ‘obscuro’ de Corpo de Cristo, e a encíclica Mystici Corporis”4. 

Lembra Ratzinger, que na história houve um afastamento da concepção do 

conceito Corpo de Cristo, e neste ponto ele faz uma retrospectiva distinguindo em três 

momentos históricos. 

 
1. O conceito bíblico-patrístico: Igreja como povo de Deus que se concentra no 
Corpo de Cristo mediante a celebração eucarística. Talvez se pudesse falar aqui de 
uma concepção eclesiólogica-sacramental. Assim pode ser válida a equação 
seguinte: ecclesia-communio = corpus Christi. 
2. Em segundo lugar vem o conceito medieval. Fala-se então do corpus ecclesiae 
mysticum. A Igreja é compreendida como “corporação” de Cristo (e não como 
“corpo” de Cristo). Aqui poder-se-ia falar de uma concepção do corpo jurídico- 
corporacionista. 
3. Nos tempos modernos preferiu-se desenvolver o conceito “romântico”: corpus 
Christi mysticum = misterioso organismo místico de Cristo. Encontramo-nos 
assim diante da concepção místico-organológica.5 

 
E com relação a questões históricas, Kung diz que o conceito de Igreja está 

correlacionado ao período histórico em que ela está inserida. Mesmo que aconteça o 

 
 

 
3  Cf. RATZINGER, J. O novo povo de Deus. São Paulo: Molokai, 2016, p. 117-123. 
4 KUNG, Hans. A Igreja. Tradução Madalena Gerbert, João Perstrello e José Rodrigues. Lisboa: Moraes, 
1969, p. 25. 
5  RATZINGER, J. O novo povo de Deus, 2016, p. 127-128. 
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condicionamento dado pela história, Kung deixa que claro que algo de permanente se 

mantém na evolução histórica. Kung diz o seguinte, 

 
O conceito de Igreja é, também, essencialmente condicionado pela forma 
determinada que ela toma em cada período da história. A Igreja pode tornar-se 
prisioneira da imagem que em determinada época criou de si própria. Cada tempo 
tem a sua imagem da Igreja, produto de uma situação histórica determinada, vivida 
e forjada por uma Igreja também historicamente determinada, antes ou depois, 
tornada conceito por teólogos de formação não menos historicamente 
determinada.6 

 
E mais, afirma Kung com relação ao condicionamento da história na essência 

da Igreja: “Há uma ‘essência’ da Igreja, não em imobilidade metafisica, mas sim e 

apenas dentro de uma ‘forma’ histórica, em contínua transformação”7. Hans Kung diz 

que verdadeira essência da Igreja se realiza na história, e neste aspecto ele apresenta 

dois aspectos: essência e forma são inseparáveis e essência e forma não devem ser 

identificados. Neste primeiro aspecto, “só quando a essência da Igreja é vista, nem por 

detrás nem por cima, mas na sua forma histórica, é que estaremos em face da Igreja 

real”8, isto significa dizer que uma sem a outra não é possível compreender. 

 
Se a Igreja quiser permanecer fiel à sua essência, não pode conservar, 
simplesmente, o seu próprio passado, mas tem que modificar-se como uma Igreja 
histórica para realizar a sua missão essencial no mundo, que é um mundo em 
transformação contínua, que vive permanentemente, não no passado, mas sim no 
presente.9 

 

Yves Congar, presbítero dominicano, um dos peritos da elaboração do 

documento conciliar Lumen Gentium, reafirma que somos um só corpo em Cristo, 

 
Esta Igreja é antes de tudo o Corpo do Cristo; ela forma uma só realidade com Ele 
um só beneficiário dos bens de Deus: ‘herdeiros, membros do mesmo corpo, co- 
participantes da promessa: tudo isso em Cristo Jesus’; ‘Formamos com o Cristo um 
só corpo, somos os membros deste corpo’.10 

 
Vale lembrar que a palavra Corpo se refere tanto a Eucaristia quanto a Igreja, 

Ratzinger diz, que por volta do século XII os Santos Padres, afirmavam desta forma, 

 
 

6  KUNG, Hans. A Igreja, 1969, p. 14-15. 
7  KUNG, Hans. A Igreja, 1969, p. 15. 
8  KUNG, Hans. A Igreja, 1969, p. 16. 
9  KUNG, Hans. A Igreja, 1969, p. 41. 
10  CONGAR, Yves. Introdução ao mistério da Igreja. São Paulo: Herder, 1966, p. 17-18. 
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pois  estes  tinham  “consciência  de  que  é  da  Eucaristia  que  se  edifica  a  sem  a 

Eucaristia”11,  isto  é,  a  Igreja  não  pode  ser  compreendida  e  nem  definida  sem  a 

Eucaristia. 

 
A Igreja é de fato Corpo de Cristo, porque na ceia do Senhor ela recebe o próprio 
Corpo de Cristo e continua viva graça a ele. Daí resulta que o “Corpo de Cristo” não 
é  um  conceito  de  ordem  mística,  como  se  fosse  para  destacar  a  parte  interna, 
invisível e misteriosa da Igreja, como, aliás, já se salientara em épocas passadas, 
mas esta definição dá a entender o concretissimum um da própria Igreja, a Igreja 
é entendida como a comunidade daqueles que celebram comunitariamente a ceia 
do Senhor. Este conceito exprime, sem dúvida, a visibilidade da Igreja e também o 
seu lado misterioso.12 

 

E diz ainda que, 

 
O conceito também quer exprimir a indivisibilidade externa e interna da Igreja, 
bem  como  o  próprio  ser da  Igreja  como  Sacramentum  Dei,  em favor do  corpo, 
estão presentes. [...] se a Igreja se apresenta aqui em sua parte visível, devemos dar 
muita atenção ao modo peculiar que se pode verificar nesta sua visibilidade. Trata- 
se, usando de uma comparação, da visibilidade semelhante àquela que nos oferece 
uma janela aberta, pois a razão de ser desta, é a deixar bem além de si mesma.13 

 
A outra questão que está fortemente ligada ao conceito de Igreja, é sobre o termo 

de ecclesia. 

 
O vocábulo ecclesia se adapta perfeitamente à situação de Israel, o povo escolhido 
de Deus e que ela significa o mesmo que o “povo de Deus”. Deve-se, porém acentuar 
que este povo começou depois a viver do corpo de Cristo e da palavra de Cristo, 
tanto que o próprio povo chega a transformar-se em corpo de Cristo.14 

 
No livro a introdução ao mistério da Igreja, Congar afirma que “a Igreja é o 

novo Israel, e ela é, como Israel, um povo de Deus, que tem sua existência como povo, 

sua vida social, sua legislação, sua hierarquia”15. Destaca-se que o termo Ecclesia, é um 

termo do Novo Testamento, mas, já no Antigo Testamento se havia a referência com 

relação a esta terminologia. Todavia se apresenta isso de uma outra forma, a saber, 

kahal e edah, cujo significado é assembleia da comunidade política e cultual16. Essa 

 
11  RATZINGER, J. O novo povo de Deus, 2016, p. 127. 
12  RATZINGER, J. O novo povo de Deus, 2016, p. 126. 
13  RATZINGER, J. O novo povo de Deus, 2016, p. 126. 
14  RATZINGER, J. O novo povo de Deus, 2016, p. 125. 
15  CONGAR, Yves. Introdução ao mistério da Igreja, 1966, p. 35. 
16 Cf. LACOSTE, Jean-Yves. Igreja. In: LACOSTE, Jean-Yves. Dicionário Crítico de Teologia. São Paulo: 
Paulinas; Loyola, 2004. 
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definição se dirigia ao povo eleito, povo de Israel, o primeiro termo se designava 

diretamente àqueles que haviam recebido a lei no monte Sinai e vivenciavam o culto, 

porém muito próximo da noção de política, já o segundo termo, se dirigia na 

perspectiva de praticar o culto, isto é, uma comunidade mais cultual. 

Por ser uma prefiguração do Antigo Testamento, o termo Ecclesia mencionado 

no Novo Testamento, se trata de dizer que além de ser uma assembleia do povo eleito 

é o povo da Nova Aliança, realizada em Cristo. Congar reafirma, 

 
A Igreja é a realidade da Nova Aliança, a união dos homens que, reconciliados com 
Deus no Cristo, morto e ressuscitado por nós, são chamados a viver com Deus a 
vida  de  filhos,  de  cidadãos  da  cidade  celeste,  e  a  entrar  na  partilha  dos  bens 
patrimoniais de Deus. O mistério dela começa a ser realizado e a ser revelado desde 
o Antigo Testamento, pela constituição de um povo de Deus.17 

 

E para concluir essa parte do trabalho, diz Congar que a Igreja, é instrumento 

da ação do Espírito Santo, e somente o Espírito que fará compreender a sua essência. 

 
A  Igreja  é  um  organismo  vivo,  animado  e  dirigido  pelo  Espírito  Santo,  que 
conserva, vitalmente, sua lei dentro de si. Ela não pode ser compreendida por fora, 
pelo  único  caminho  de  uma  investigação  científica  ou  crítica;  as  justificações 
históricas ou racionais não lhe faltam, mas elas não são nunca equiparadas à sua 
realidade; esta só é compreendida pela própria Igreja, e por cada crente, na medida 
em que vive nela, em sua comunhão.18 

 
Após algumas presunções acerca do conceito de Igreja, visto que se trata de 

diferentes abordagens da mesma, o próximo ponto do trabalho procurará 

compreender a Igreja como povo de Deus, pressupondo essas dimensões conceituais 

sobre a Igreja, já esclarecidos. 

 
2 Eclesiologia da Lumen Gentium – Igreja Povo de Deus 

 
 

Quando se fala no Concílio Vaticano II, sabe-se que trata de uma reviravolta no 

dinamismo da Igreja. Os novos ares, a janela aberta, vieram para repensar e inaugurar 

um novo período de pentecostes na vida eclesial. E o objetivo do concílio é fortalecer a 

vocação da missão da Igreja. 

 

 
17  CONGAR, Yves. Introdução ao mistério da Igreja, 1966, p. 7. 
18  CONGAR, Yves. Introdução ao mistério da Igreja, 1966, p. 5-6. 
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O próprio discurso de João XXIII, que abriu o Concílio, mostrava a importância da 
atenção  aos  sinais  dos  tempos,  a  importância  do aggiornamento da  Igreja,  a 
importância  de  saber  distinguir  a  substância  dos  dogmas  e  sua  formulação 
histórica.   Ao   realizar   tais afirmações,   estava   tocando   em   algo   considerado 
intocável durante séculos: a “imutabilidade da fé e a imutabilidade da Igreja”19. 

 
Para iniciar a reflexão acerca da eclesiologia povo de Deus na perspectiva da 

Lumen Gentium, menciona-se uma parte do documento que pode-se dizer muito 

significativo para compreensão do mesmo. 

 
Foi  Cristo  quem  instituiu  esta  nova  aliança,  isto  é,  o  novo  testamento  em  seu 

sangue (cf. 1 Cor 11,25), chamando de entre judeus e gentios um povo, que junto 
crescesse para unidade, não segundo a carne, mas no Espírito, e fosse o novo povo 
de  Deus...  Este  povo  messiânico  tem  por  cabeça  Cristo...  Tem  por  condição  a 
dignidade e a liberdade dos filhos de Deus... Sua lei é o mandamento novo de amar 
como o próprio Cristo nos amou (Cf. Jo 13,34). Sua meta é o próprio Reino de Deus 
na terra... Assim esse povo messiânico, embora não abranja atualmente todos os 
homens e gênero humano, germe firmíssimo de unidade, esperança e salvação... 
entra na história dos homens, enquanto simultaneamente transcende os tempos e 
os limites dos povos.20 

 
Lembra-se que “em qualquer época e em qualquer povo é aceito por Deus todo 

aquele  que  O  teme  e  pratica  a  justiça”21.  Desde  sempre  Deus  teve  o  seu  povo,  aqui 

falamos do povo de Israel, o povo escolhido e eleito e com este realizou uma aliança. 

Essa aliança os preparou para uma nova aliança, a saber, àquela com Cristo Senhor. 

Desta forma, diremos, que o Povo de Deus passa a ser aqueles que acreditam em Cristo, 

que renasceram no batismo pela água e pelo Espírito Santo.  Este povo de Deus tem 

como função em estender  essa Graça. Vivendo a própria vontade  Dele, tendo como 

meta o Reino de Deus. Essa missão deve ser levada e conduzida “até que no fim dos 

tempos seja consumado por Ele próprio, quando aparecer Cristo, nossa vida.”22 

O povo santo de Deus participa também do múnus profético de Cristo, pela difusão 
do seu testemunho vivo...Não é apenas através dos sacramentos e dos ministérios 
que o Espírito Santo santifica e conduz o povo de Deus e o orna de virtudes, mas, 
repartindo seus dons ‘a cada um como lhe apraz’ (1 Cor 12,11), distribui entre os 
fiéis de qualquer classe graças especiais23 

 
 

19  DOTTO, Olavo José. O povo de Deus como sujeito da comunhão e participação na vida da Igreja . 
Abordagem teológico-pastoral dos escritos de Dom Aloísio Lorscheider em vista de uma prática cristã. 
Belo Horizonte: FAJE, 2011, p. 43. (Dissertação de Mestrado). 
20   COMPÊNDIO  DO  VATICANO  II.  Constituições,  decretos,  declarações.  Petrópolis:  Vozes,  1998. 
(Lumen Gentium n. 9). 
21  LG, 9. 
22  LG, 9. 
23  LG, 12. 
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Para compreender essas menções feitas no documento se requer compreender 

os    padres    conciliares.    A    intenção    dos    redatores    do    documento    conciliar, 

especificamente  do  capítulo  II  da  Lumen  Gentium,  segundo  Comblin,  é  “mostrar  a 

realização   do   mistério   da   Igreja   na   história   e   a   realização   concreta   da   sua 

catolicidade”24. 

Comblin afirma que a escolha do tema povo de Deus, significaria retornar as 

origens, as primeiras comunidades25. E isso era motivo de muitas discordâncias entre 

os conciliares, por sua vez, havia alguns receios nas mudanças eclesiológicas, todavia, 

era  uma  necessidade,  sendo  que  os  padres  conciliares  queriam  realizar  mudança 

profunda na eclesiologia. Se sabia que por muito tempo a Igreja estava com a atenção 

voltada  apenas  para  as  questões  hierárquicas,  o  que  resultava  num  tratamento  das 

relações, de modo especial entre clero e leigos, muito diferenciado. Tanto que os leigos, 

por exemplo, eram passivos dentro do mundo eclesial, gerando assim uma disparidade 

um tanto significativa. 

Essa transformação da Igreja como Povo de Deus revela uma nova forma de 

relacionamento da Igreja com o mundo terreno, ou melhor, o mundo moderno. Na 

Igreja antes do concílio havia uma relação de submissão ou exclusão. O povo de Deus é 

sacerdote e régio. No senso dos fiéis o povo de Deus não pode deixar-se enganar no ato 

de fé, estes também participam do múnus profético de Cristo, ou seja, o Povo de Deus 

é ativo na vida missionária. 

 
A categoria   Povo   de   Deus,   assumida   pelo   Concílio,   significou   perspectiva 
hermenêutica       diferente.       Consistiu       em superar linguagem       meramente 
dogmatista,  colocando no centro “o significado da fé cristã para um sujeito situado 
em um tempo e um espaço modernos”. A realidade e o mundo são, agora, vistos 
“com olhos novos”, com olhar mais positivo. A Igreja, inserida no mundo, assume- 
se como “sacramento universal de salvação”26. 

 
Dotto, ainda que a “tomada de consciência da Igreja de sua inserção na história 

e, por fim, perceber a intuição do Vaticano II: a  trinitária da Igreja, onde o Povo de 

Deus é portador da missão universal e trinitária”27. 

 
24  COMBLIN, José. O povo de Deus. São Paulo: Paulus, 2002, p. 19. 
25  COMBLIN, José. O povo de Deus, 2002, p. 20. 
26  DOTTO, Olavo J. O povo de Deus como sujeito da comunhão e participação na vida da Igreja, 2011, 
p. 45. 
27  DOTTO, Olavo J. O povo de Deus como sujeito da comunhão e participação na vida da Igreja, 2011, 
p. 45. 
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O concílio tratando a Igreja neste novo sentido, como Povo de Deus, apresenta 

uma nova eclesiologia, que está centrada na comunhão. Isto é uma eclesiologia da 

comunhão, ou seja, revela o plano de Deus que quis salvar a humanidade não de forma 

individual e sim constituiu um povo para que isso acontecesse. 

Finalizamos dizendo que “todos os homens são chamados a pertencer ao novo 

Povo  de  Deus”28.  Então  cada  membro  que  faz  parte  deste  povo  deve  exercer  a  sua 

missão de ir e fazer “discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e 

do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto eu vos mandei. Eis 

que estou convosco todos os dias até o fim do mundo” (Mt 28, 18-20). 

 
Conclusão 

 
 

A perspectiva deste trabalho era compreender a relação da Igreja como Povo de 

Deus, levando em consideração o dilema que há nas discussões acerca desta temática 

com a dimensão da Igreja como Corpo Místico de Cristo. Recorda-se que a Lumen 

Gentium, documento dogmático, apresenta uma Igreja que é divina e humana ao 

mesmo tempo. Tanto que os dois primeiros capítulos se referem justamente a isto, ou 

seja, sobre o Mistério de Cristo e o Povo de Deus. 

Pode-se concluir que um não pode sem o outro. A Igreja é corpo místico de 

Cristo, pois é povo de Deus. É povo de Deus, pois este por sua vez, é parte do corpo 

místico de Cristo. Se assim não for estará se caindo em um grande equívoco. É 

incompreensível realizar uma leitura unilateral da Igreja, isto é, não é possível 

compreender uma Igreja apenas numa concepção. Povo de Deus é a imagem para 

compreender o mistério da Igreja. 

O concílio Vaticano II, veio como uma surpresa para a Igreja. Onde visou buscar 

e resgatar a identidade dela. Mostrou-se uma Igreja preocupada com a evangelização 

no mundo moderno que estava assombrando. De fato, o concílio foi e está sendo uma 

ruptura em relação à mentalidade, isto exige uma conversão autêntica, ou seja, é 

necessário que a metanoia aconteça para conseguir vivenciar o que o Espírito soprou 

aos conciliares, nesta abertura de janelas. 

 
 

 
28  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, 13. 
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2. QUAL É A NOSSA MISSÃO? 
 
 

Diego Jobim Garcia29 

 
 

Resumo 

O presente artigo propõe uma reflexão sobre a Missão na vida da Igreja, tendo como 
foco o significado desta veia missionária em nossa identidade eclesial. O objetivo é 
apresentar a doutrina missionária a luz de alguns documentos da Igreja e da própria 
Escritura, como continuadora da missão dada por Jesus Cristo, e dar uma resposta à 
questão qual a missão da Igreja? 

 
 

Introdução 

 
 

O Cristianismo, na atualidade, sofre um processo de fragmentação em relação a 

sua identidade missionária, ou melhor, sobre a interpretação e metodologia na ação 

missionária. Em meio a uma época de mudança, onde a liberdade religiosa toma 

espaço, o ateísmo e o indiferentismo se mostram como práticas cada vez mais comuns 

entre as pessoas, a necessidade de uma prática inclusiva, ad extra, se mostra urgente 

como medida evangelizadora: 

No cumprimento de sua missão a Igreja sente, particularmente hoje, a tensão entre 
Tradição e Progresso. Já surgem movimentos organizados que se dizem 
tradicionalistas com o fim de salvaguardarem o patrimônio do passado e de 
combaterem abertamente o que eles denominam progressismo. Acirram-se os 
ânimos e mais e mais claramente aparece um espírito de luta e de cruzada, de 
partido e de fanatismo que cega e ensurdece a tal ponto de já não permitir 
suficiente serenidade para ver, ouvir e discernir o que, de um e de outro lado, há 
de bom e verdadeiro, de santo e justo. 30 

 
Para isso, é necessário firmar algumas bases tradicionais sobre a doutrina 

missionária na vida da Igreja. Reafirmaremos, em base bíblica e magisterial a atividade 

missionária de Jesus como parte integrante de seu programa de salvação dos homens 

e a passagem desta missão para a Igreja, como continuadora deste dom que é a 

 
 

29  Presbítero e mestrando em Teologia Sistemática na PUCRS (Bolsista CAPES). O presente trabalho foi 
realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Brasil. 
E-mail: diegojobimgarcia@gmail.com 
30 KLOPPENBURG, O.F.M, Frei Boaventura. A Eclesiologia do vaticano II. Rio de Janeiro: Vozes, 1971, 
p. 94. 

mailto:diegojobimgarcia@gmail.com
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transmissão da Boa-Nova do Evangelho. 

 
 

1 Pressupostos Bíblicos 
 
 

A ação missionária  da  Igreja não nasceu  da  vontade dos  homens,  como uma 

decisão simplesmente apostólica (o que já não seria pouco), mas foi uma proclamação 

do próprio Messias aos apóstolos: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda 

criatura” (Mc 16,15).  A missão dada pelo Pai a seu Filho Jesus Cristo é o anúncio da 

Boa-Nova do Reino de Deus ao mundo. Ele cumpre esta missão até sua entrega na cruz 

e depois dela, quando ressuscita e aparece aos discípulos. 

A entrega de Jesus, na Paixão, Calvário, morte e posterior ressurreição são 

condições permanentes desta identidade missionária de Jesus Cristo. Deus Pai o 

glorificou na cruz e recebeu Dele este Reino definitivo na parusia. A Igreja, por sua vez 

recebe este mandato do próprio Cristo e torna-se a continuadora da propagação desta 

Boa-Nova de salvação: 

Ele, estando na forma de Deus não usou de seu direito de ser tratado como um deus 
mas  se  despojou,  tomando  a  forma  de  escravo.  Tornando-se  semelhante  aos 
homens e reconhecido em seu aspecto como um homem abaixou-se, tornando-se 
obediente até a morte, à morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o 
elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome 
de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua 
proclame que o Senhor é Jesus Cristo para a glória de Deus Pai.31 

 

Ao receber esta autoridade do céu, Jesus dá o mandato a sua Igreja, através dos 

apóstolos, mandando-os a todos os povos, para faze-los, também seus discípulos, 

através do batismo em nome da Trindade. Aqui, devemos perceber que a Igreja não 

anuncia, em sua missão, a Ela mesma, ou sus próprias opiniões, mas deve se manter 

fiel continuadora a missão iniciada por Cristo, e levar todos os povos a conhecer esta 

mensagem de salvação, conforme o Plano inicial de Deus. 

Importa aqui ressaltar o modus operandi desta ação evangelizadora. Os 

apóstolos e seus sucessores, bem como todos seguidores de Jesus Cristo, perceberam 

desde o início a íntima relação entre a mensagem de salvação propagada pela Igreja e 

as ações oriundas desta mensagem. Todo aquele que segue o Cristo, isto é, que decide, 

 
31 BÍBLIA. Português. A Bíblia de Jerusalém. Nova edição rev. e ampl. São Paulo: Paulus, 2008. 
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por sua livre vontade, acolher sua mensagem de salvação em sua vida, necessita pôr 

em prática o modelo de vida cristão, com suas exigências e limitações: “assim também 

a fé, se não tiver obras, está completamente morta” (Tg 2, 17): 

 
Não pode haver separação entre a ação institucional da Igreja e a atividade privada 
dos cristãos. visto que a dimensão institucional da Igreja e o próprio Cristão 
marcam presença por meio do testemunho que dão e por aquilo que são, ao 
proclamarem e defenderem os 
valores do Evangelho.32 

 
 

2 Pressupostos Magisteriais 
 
 

Podemos afirmar que a missão da Igreja se realiza na história concreta, mas a 

partir do Concílio Vaticano II encontramos desdobramentos muito importantes e que 

modificaram totalmente a consciência missionária do Povo de Deus. Através de uma 

nova compreensão acerca da Eclesiologia, da Cristologia, Trindade e Pneumatologia, 

renova-se também a função protagonista de cada católico, bem como a compreensão 

de nossa caminhada nesta peregrinação rumo a Jerusalém Celeste. 

Assim, o objetivo desta evangelização consiste em ajudar o fiel a crescer na fé 

em Jesus Cristo, através de um claro anúncio da mensagem de salvação. Muitos 

documentos conciliares ajudaram neste processo de esclarecimento, dando-nos uma 

compreensão de missionariedade muito mais amplo e consciente da verdadeira missão 

deixada por Jesus Cristo e praticada pela Igreja. 

 
Trata-se sem dúvida de uma grande síntese daquilo que constitui o eixo de 
sustentação do empenho da Igreja no mundo, a partir da reflexão feita sobre o 
centro dessa missão: o mistério de Cristo e da Igreja. Daí a importância de retomar 
as fontes da renovação eclesial: a palavra de Deus e a celebração litúrgica, para 
orientar assim rumo ao futuro a missão da Igreja no mundo contemporâneo.33 

 
 

2.1 Constituição Pastoral Gaudium et Spes 
 
 

Partindo do pressuposto de que o motivo conciliar é a vontade de Deus de que 
 
 

 
32  HACKMANN, Geraldo L. Borges. A amada Igreja de Jesus Cristo. Porto Alegre: Edipucrs, 2013, p. 
295. 
33  PIÉ-NINOT, Salvador. Introdução à Eclesiologia. São Paulo: Loyola, 1998, p. 105. 
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todos os homens se salvem, fica evidente a presença e a necessidade da Igreja para esta 

salvação, como mediadora, através do batismo, que é a porta de entrada para a vida em 

Jesus Cristo. O documento reconhece que o homem possui uma autonomia própria, 

mas reafirma a necessidade de Deus em sua vida para que alcance o telos para o qual 

foi designado: 

Porém se pelas palavras autonomia das realidades temporais se entende que as 
coisas criadas não dependem de Deus, e o homem as pode usar sem referência ao 
Criador, todo aquele que admite Deus percebe o quanto sejam falsas tais máximas. 
Na verdade, sem o Criador, a criatura esvai-se. Além disso, todos os crentes, de 
qualquer religião, sempre ouviram a voz de Deus e a sua manifestação na 
linguagem das criaturas. E pelo esquecimento de Deus, a própria criatura torna-se 
obscura.34 

 
A atividade do homem, quando participa do mistério da Igreja torna-se elevada 

à perfeição de Cristo. Quando este mistério Pascal se realiza, a missão da Igreja torna- 

se realizada, isto é, a criatura de Deus cumpre sua função entre nós: louva e bendiz ao 

Senhor com sua própria vida, seus atos e ações. Podemos dizer que o homem toma 

consciência do Senhorio de Deus em seu meio. A missão da Igreja torna-se efetiva. 

 
2.2 O Catecismo da Igreja Católica 

 
 

O Magistério, através do Catecismo da Igreja Católica, traça a missão da Igreja 

partindo de sua relação com as Pessoas trinitárias. O projeto da missão nasce no 

coração de Deus Pai, prefigurado desde a origem do mundo, “assim como a vontade de 

Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens 

e se chama Igreja”.35 Preparada na Antiga Aliança, o Povo de Deus torna-se, 

paulatinamente, aquele que viria a cumprir a missão do anúncio da Boa-Nova como 

Igreja. A plenitude acontece em Jesus Cristo, quando realiza a vontade e a missão dada 

pelo Pai. Através da Palavra, da obra e da presença de Cristo o Reino se realiza já aqui 

na Terra, de forma perfectível, a realizar-se plenamente na parusia. Entretanto, a 

missão realizada pela Igreja, aqui na Terra, só é possível, pela ação santificadora do 

Espírito Santo. Ele é o doador dos diversos dons e carismas que permite a Sua Igreja 

realizar, de modo eficaz, a tarefa-missão que lhe pertence. 

 
34 CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II, Gaudium Et Spes, n. 36. 
35  Clemente de Alexandria. Paedagogus, 1,6. 
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Finalmente chega a Hora de Jesus: Jesus entrega seu espírito nas mãos do Pai no 
momento   em   que,   por   sua   Morte,   é   vencedor   da   morte,   de   maneira   que, 
“ressuscitado  dos  mortos  pela  Glória  do  Pai”  (Rm  6,4),  dá  imediatamente  o 
Espírito Santo, soprando” sobre  seus discípulos. A partir dessa hora, a missão de 
Cristo e do Espírito passa a ser a missão da Igreja: “Como o Pai me enviou, também 
eu vos envio” (Jo 20, 21). 36 

 
Podemos, ainda, concluir diretamente, que esta missão da Igreja não é 

acrescentada à missão de Cristo ou do Espírito, mas torna-se uma missão própria e 

particular. A Igreja é o Sacramento de Cristo: com todo o seu ser e todos seus 

membros, a Igreja é enviada a anunciar, atualizar e difundir o mistério da comunhão 

da Santíssima Trindade. 

 
Conclusão 

 
 

O decreto conciliar Ad gentes inicia seu texto definindo: “a igreja peregrina é 

por sua natureza missionária.” 37 Toda a atividade missionária é a realização, pelo 

mandato do Senhor, da obra de Jesus Cristo aqui na terra. Aqui vale a pena reafirmar 

o que foi dito na introdução: a missão não é obra dos homens, ou tão simplesmente dos 

discípulos de Jesus Cristo, mas original desígnio da missão do Pai, dada ao Filho, pelo 

Espírito Santo, herdada pela Igreja, como forma de instaurar o Reino de Deus. 

Isto fica evidenciado pela Palavra de Deus, nos diferentes hagiógrafos, que 

ratifica e fortalece esta missão pré-figurada no Antigo Testamento e cumprida no Novo 

Testamento. A Tradição da Igreja, pelo seu magistério, também reafirma esta tarefa 

dada pela Trindade. Isto aparece nos documentos conciliares do Vaticano II, e também 

nos diversos escritos dos Padres da Patrística, bem como no próprio Catecismo da 

Igreja Católica 

Portanto, respondendo à pergunta que encabeça este artigo, a missão da Igreja 

é sem dúvida evangelizar, isto é, tornar Jesus Cristo mais conhecido e amado entre 

todos os povos e nações. Anunciar a Boa-Nova do Evangelho sempre foi e será a grande 

missão de cada membro batizado da Igreja. Nenhuma outra forma de definir esta 

missão é completa ou mais significativa que esta: 

Pode-se assim definir a evangelização em termos de anúncio de Cristo àqueles que 
o desconhecem, de pregação, de catequese, de batismo e de outros sacramentos 

 

36 CEC, 730. 
37  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II, Ad Gentes, 2. 
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que hão de ser conferidos. Nenhuma definição parcial e fragmentária, porém, 
chegará a dar a razão da realidade rica, complexa e dinâmica que é a evangelização, 
a não ser com o risco de a empobrecer e até mesmo de a mutilar. E impossível 
captá-la se não se procurar abranger com uma visão de conjunto todos os seus 
elementos essenciais.38 
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3. CONCEITOS ECLESIOLÓGICOS DO SÉCULO II: UMA ANÁLISE DAS 
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Diego dos Santos Wingert39 

 
 

Resumo 

Este artigo40 apresenta uma sucinta análise bibliográfica de escritos clássicos do final 
do Século I até meados do Século II, tratando de forma limitada, central e indicativa, a 
significativa questão da Igreja cristã ser reconhecida como uma estrutura constituída 
de propriedades, que a definem como: Única (Una) e Universal (Catholica). Esta 
interpretação, se constrói a partir da classe Patrística denominada de Pais Apostólicos; 
além disso, propõe um sucinto enquadramento de outros escritos considerados 
doutrinais do mesmo período. Partindo desse conjunto literário considerou-se falar 
sobre: a unidade e universalidade como elementos na formação eclesial no período 
Pós-apostólico. Também, examinou-se (separadamente) na mesma seção: a 
compreensão Patrística Apostólica do tema e a elaboração do mesmo na concepção de 
dois destacados autores do período (Clemente de Roma e Inácio de Antioquia). Por 
último, concisamente, examinou-se alguns escritos de caráter comunitário 
relacionados ao assunto (Didaqué; Martírio de Policarpo; outros). Desta maneira, 
procurou-se indicar alguns fatores que influenciaram de maneira determinante o 
desenvolvimento eclesiológico dos primeiros séculos do cristianismo. 
Palavras-chave: Eclesiologia. Igreja. Patrística. Única. Universal. 

 
 

Introdução 
 
 

A  Eclesiologia  Patrística  é  riquíssima  em  seu  conteúdo  e  significativa  no 

processo de construção do status da ortodoxia cristã. A literatura primitiva nos mostra 

quão  edificante  é  explorar  os  elementos  constituintes  da  unidade,  comunhão  e 

concórdia que encontramos envolvendo a estrutura mater das primeiras assembleias 

cristãs.  Sua  funcionalidade  impressiona  pelo  caráter  e  valor  fraternal41,  sendo  estes 

 

39  Teólogo graduado pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA); mestrando do programa de pós- 
graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, (Bolsista 
CAPES). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001./This study was financed in part by 
the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  – Brasil (CAPES) – Finance Code 
001. E-mail: diego.wingert@acad.pucrs.br 
40 Artigo produzido junto a cathedra de Estudos de Eclesiologia, do programa de pós-graduação em 
Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ministrada pela Prof. Dr. 
Geraldo Luiz Borges Hackmann. 
41  KELLY, J. N. D. Patrística: origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. São Paulo: 
Vida Nova, 1994. 
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balizados por laços de conduta moral amplamente difundidos em práticas ascéticas, 

honoríficas    e    piedosas    de    um    comportamento    organizacional    que    visava 

conscientemente ser ambivalente em seu cenário social42. Desse modo, desde muito 

cedo, o corporativismo desse grupo de discípulos de um mestre “Galileu”, evidenciou- 

se por um forte caráter de uniformidade estrutural em seus ajuntamentos particulares 

(locais),  além,  de  apresentar  uma  robusta  analogia,  identidade  e  semelhança  com 

outros     ajuntamentos     externos     (outras     localidades)     com     os     quais     se 

comunicava/vinculava. 

Assim sendo, encontramos já no princípio da Fé cristã do Século II, a solidez de 

alguns  componentes  que  estabeleceram  bases  de  segurança  para  o  processo  de 

expansão  prática  desse  credo.  Estes  elementos  podem  ser  elaborados  a  partir  dos 

escritos dos Pais, onde o registro desses “insumos” estruturantes aparece efetivamente. 

Nesta pesquisa tratou-se como acontecimento principal do processo de estabilização 

organizacional da Igreja, especificamente, de duas de suas “marcas” distintivas: sua 

Unidade     (Una)     e     sua     Universalidade     (Catholica)     –     utilizando-se     como 

designativo/orientativo  palavras  traduzidas  e  aportuguesadas  dos  termos  latinos 

clássicos – para a era Patrística. Este trabalho limita seu desenvolvimento a uma ordem 

cronológica que implica aproximadamente do ano 95 ao 170 d.C., descrito dentro da 

Patrística/Patrologia  como  fase  dos  Pais/Padres  Apostólicos,  ou  de  período  Pós- 

apostólico43. 

O presente artigo desenvolve-se em três seções principais. A primeira trata de 

uma sucinta elaboração do conceito de Eclesiologia nas comunidades cristãs, no findar 

do Século I e início do Século II. A segunda aborda a respeito da definição de unidade 

e de universalidade na concepção Patrística Apostólica, enfatizando a teologia de dois 

seletos representantes desse período: Clemente de Roma e Inácio de Antioquia. Por 

fim, apresenta a descrição dos documentos de instrução dos primeiros cristãos, 

seguindo as mesmas Propriedades/Notas eclesiais analisadas nos escritores 

anteriores. Deste modo, procura-se constituir de forma sintética, a ideia 

congregacional/comunitária desses elementos dogmáticos tão importantes para a 

formulação do ser Igreja na construção da história Humana. 

 
42 MEEKS, Wayne A. As Origens da Moralidade Cristã. São Paulo: Paulus, 1997. 
43  DROHNER, Hubertus R. Manual de Patrologia. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
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1 Primórdios da Eclesiologia 

 
 

Os escritos do Novo Testamento foram balizadores naquilo que, se tornou a 

orientação rigorosa para o entendimento do que era ser e do que era conceber Igreja 

(grego: ἐκκλησίᾳ) para os primeiros Pais – mesmo que, essa diferenciação 

provavelmente não tenha existido em uma ordem pragmática. Padovese, afirma que os 

“escritos do NT apresentam ‘eclesiologias’ diferentes, pois abordam o mistério de 

Cristo sob diferentes pontos de vista”44; porém, não obstante veremos que a construção 

dogmática Patrística – mesmo parecendo não apresentar uma uniformidade em seu 

desenvolvimento45 – ampara-se, profundamente na sua leitura Escriturística 

proveniente da Tradição, o que a condiciona a um eixo comum que, é à revelação cristã 

por excelência. 

A consciência eclesial acabou por se fundamentar em um ambiente, onde, a 

unidade e universalidade da Fé, complementou-se na estruturação da Tradição 

Apostólica46 e nos rigores de uma funcional “abstinência” do mundo. A própria 

organização interna desse “corpo vivo”, teve inúmeros representantes intelectuais, os 

quais moldaram a consciência ativa e até mesma passiva da revelação 

Neotestamentária. 

Um ambiente amplo e variado, surgiu nesse processo de construção da vida 

congregacional do período que, trazia consigo também uma pujante organização 

referente a segunda fase (um Δεύτερον: de qualidade constante a primeira) da Fé 

cristã, que se caracterizava por uma ordem de caráter Subapostólico. Para a história do 

Dogma, pode-se afirmar, como também arguir diversas questões que figuram este 

abundante cenário de evolução, um exemplo dessa variedade, está na afirmação 

positiva de Harnack apresentada por Padovese: 

 
O simples fato de que, praticamente a partir do início do cristianismo, os cristãos 
se dedicaram a refletir e a especular não somente sobre Deus e Cristo, mas 
também sobre a Igreja, indica quão profundamente a consciência cristã estava 
marcada pela ideia de ser um novo povo, ou seja, o povo de Deus.47 

 

44  PADOVESE, Luigi. Introdução à Teologia Patrística. São Paulo: Loyola, 1999, p. 95. 
45  SIMONETTI, Manlio (Org.); BERARDINO, Angelo di; FEDALTO, Giorgio. Dicionário de Literatura 
Patrística. São Paulo: Ave-Maria, 2010. 
46  SIMONETTI, Manlio (Org.); BERARDINO, Angelo di; FEDALTO, Giorgio. Dicionário de Literatura 
Patrística, 2010. 
47  HARNACK apud PADOVESE. Introdução à Teologia Patrística. Tradução Orlando Soares Moreira. 
São Paulo: Loyola, 1999, p. 96. (grifo nosso). 
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O próprio Padovese segue nessa tese: “É, portanto, impensável uma adesão a 

Cristo que prescinda da comunidade. Por estar edificada sobre o ‘alicerce dos apóstolos 

e  dos  profetas’  e  por  ter  Cristo  como  a  pedra  angular  (cf.  Ef  2,20)”48.  Ou  seja,  a 

eclesiologia, no fazer, gerar e construir uma identidade de caráter existencial para a 

assembleia   dos   cristãos,   era,   e   foi   algo,   que   ultrapassava   uma   necessidade 

fenomenológica  para  aqueles que  desenvolviam o  cristianismo  como o  novo  modus 

vivendi. Assim, concluímos que a Igreja considerava algumas de suas atribuições já 

como   inatas,   isso   mediante   Cristo,   a   Escritura,   e   a   Tradição   sendo   que   estes 

condicionavam qualquer debate a perspectivas bem sólidas – mesmo que ainda pouco 

teorizadas para sua época49. 

Torna-se difícil – e até mesmo indevido – diante da limitação deste trabalho, se 

fazer algumas afirmações definitivas sobre a eclesiologia do período Pós-apostólico. 

Entretanto, vale aplicarmos ainda alguns pontos pacíficos em nossa descrição. 

Iniciamos citando a Igreja como “instituição”. Esta, que reunia de forma plena e geral 

os santos e salvos por Cristo, era categoricamente entendida como um dos mistérios 

da nova aliança revelados ao mundo. Esse magnifico evento (salvar e congregar os 

eleitos), se cumpria necessariamente por meio da ação dá Igreja, sendo este fenômeno 

teologal, um dos elementos balizadores do relato Patrístico, tanto em nosso período de 

análise, quanto posteriormente a ele. A “identidade sacramental desse mistério 

Divino”50, indubitavelmente, alicerça a importância que a Igreja possuía como agente 

principal, na constituição de proclamar a verdade revelada na concepção dos Pais. 

Outro  importante  desígnio  da  Igreja  em  sua  “estrutura”,  é  a  sua  comunhão 

(κοινωνία). “Não vos deixeis iludir, meus irmãos. Se alguém seguir a um cismático, não 

herdará o reino de Deus; se alguém se guiar por doutrina alheia, não se conforma com 

a Paixão de Cristo”51. A unidade, se estabelecia pela doutrina de Cristo e era solidificada 

na figura do Bispo e dos demais líderes que, orientavam a vida religiosa para um pleno 

exercício da comunhão. Quebrar ou romper esse vínculo, era comparado a um ato de 

apostasia.  Dessa  forma,  entendemos  que  a  κοινωνία  –  na  sua  sublimidade  –,  se 

 
 

48  PADOVESE, Luigi. Introdução à Teologia Patrística, 1999, p. 95. (grifo do autor). 
49  SIMONETTI, Manlio (Org.); BERARDINO, Angelo di; FEDALTO, Giorgio. Dicionário de Literatura 
Patrística,, 2010. 
50  SIMONETTI, Manlio (Org.); BERARDINO, Angelo di; FEDALTO, Giorgio. Dicionário de Literatura 
Patrística, 2010, p. 594. 
51 INÁCIO DE ANTIOQUIA. Epístola aos Filadélfios, III, 3. 
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constitui como um dos assuntos mais importantes nos critérios utilizados para 

qualquer exame eclesiológico, ao qual, nesse espaço nos limitaremos a essa sucinta 

abordagem. 

Por   último,   de   forma   sintética,   citamos   uma   importante   constituição 

eclesiológica, qualitativa do período Pós-apostólico. O tema, Hierarquia e/ou Governo 

Eclesiástico,  literalmente  ganham  forma  (Episcopado,  Presbitério,  Diaconato)  nos 

escritos  dos  Pais  Apostólicos.  Inácio  de  Antioquia,  indiscutivelmente  foi  o  mais 

profícuo escritor nesse sentido. Hägglund, sugere a partir do relato descritivo do Bispo 

Sírio  que,  o  resultado  de  seu  trabalho  Patrístico,  “desenvolveu-se  na  igreja  cristã 

primitiva    um    tipo    de    ordem    congregacional    mais    definida,    com    jurisdição 

eclesiástica”52. 

Após discorrermos de forma concisa pela construção eclesiológica do Século II, 

nos limitando apenas a elaborar uma imagem descorada de um período abundante de 

teses e feitos, passamos então ao desenvolvimento central dessa pesquisa bibliográfica: 

a Eclesiologia na fase Apostólica Patrística, detalhada na abordagem de dois de seus 

expoentes. 

 
2 Igreja Única e Universal na Visão Patrística Apostólica 

 
 

De início, cabe-nos ressaltar que se conseguiu “determinar, com base nos Pais 

Apostólicos, quais eram os regulamentos eclesiásticos que estavam sendo consolidados 

na época”53. Entre esses, dois pontos tornam-se centrais na construção do pensamento 

constituinte  da   eclesiologia  do   Século  II,   onde,   desde   cedo,  os   mesmos   foram 

apresentados como elementos de agregação e concentração do entendimento cristão 

ordinário,  para  a  época  e  para  a  própria  história  da  ortodoxia:  a  unidade  e  a 

universalidade da estrutura – ainda de constituição simples –, designada como Igreja. 

Olhando-se  de  fora,  a  ἐκκλησίᾳ  primitiva,  apresentava-se  a  época  como  uma 

enorme “colcha de retalhos”, que através de sua militância, organizava-se por meio de 

estruturas locais e de caráter literalmente domiciliar, como inclusive já nos sustenta o 

relato bíblico: “[...] e à igreja que está em tua casa” (Fm 1, 2B). Estas assembleias, se 

amparavam na ideia de serem disposições independentes, cada qual com uma “vida” à 

 

52 HÄGGLUND, Bengt. História da Teologia. 6. ed. Porto Alegre: Concórdia, 1999, p. 19. 
53  HÄGGLUND, Bengt. História da Teologia, 1999, p. 19. 
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parte da outra, sendo hierarquicamente regionalizadas (por cidades, por províncias, ou 

por definição territorial similar), mesmo que, “recebendo cada uma a designação de 

‘igreja’”54. 

No entanto, a concepção dos primeiros discípulos que formavam essa estrutura 

humana, era bem diferente. Em sentido restrito e porque não dizer inveterado, todas 

essas comunidades/assembleias/domicílios tinham a consciência exata de fazerem 

parte de uma única e universal instituição que ordenava sua existência como um 

conjunto de coletividades, ao qual o termo grego ἐκκλησίᾳ acentuava sua definição 

associativa55. 

Desde cedo, a Igreja – tanto no pensamento dos escritores bíblicos como por 

conseguinte dos Pais Apostólicos –, estabelecia esta conexão por meio da pessoa de 

Jesus  Cristo,  aquele  que  é  o  único  Senhor  (Κύριος)  da  Igreja,  valor  absolutamente 

salientado através da singularidade da doutrina cristã56, a qual, define desde cedo este 

soberano como o condutor/cabeça (κεφαλή) do corpo que é a Igreja (Colossenses 1.18). 

Em Cristo, se condiciona um concatenamento da Tradição dos Apóstolos e acima de 

tudo, sustenta-se e resgata-se sua mensagem original. Desta forma, percebemos que os 

“Padres apostólicos apresentam, embora de maneira assistemática, temas importantes 

da constituição da comunidade cristã”57. 

Assim, concluímos que o embasamento cristológico era alicerce para a 

designação que, constituía (ou construía) a esfera de unidade e universalidade do 

corpo que abarca essas propriedades. Na concepção Patrística Apostólica vemos essa 

consciência dogmática ancorada em alguns relatos. Policarpo exorta a comunidade, a 

união "na" e não "para" a verdade. Em sua Epístola aos Filipenses lemos: “Permanecei, 

portanto, firmes nessas coisas e segui o exemplo do Senhor, firmes e imutáveis na fé, 

amantes da fraternidade, amando-vos mutuamente, unidos na verdade, 

competindo na mansidão do Senhor, não desprezando ninguém”58. Também, através 

do relato de Eusébio, nos deparamos com os fragmentos da obra de Pápias, que de 

 
 
 
 

54 KELLY, J. N. D. Patrística: origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã, 1994, p. 142. 
55  MEEKS, Wayne A. As Origens da Moralidade Cristã, 1997. 
56  KELLY, J. N. D. Patrística: origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã, 1994. 
57  BOGAZ, Antônio S.; COUTO, Márcio A.; HANSEN, João H. Patrística: caminhos da tradição cristã. 
3.ed. São Paulo: Paulus, 2011, p. 66. 
58 POLICARPO, Epístola aos Filipenses, X. (grifo nosso). 
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forma similar caracteriza seu pensamento relativo ao ideário anterior. O Bispo de 

Hierápolis por meio de uma formulação exortativa nos afirma: 

 
Porque eu não me comprazia como outros com os que falam muito, mas com os 
que ensinam a verdade; nem tampouco com os que recordam mandamentos 
alheios, mas com os que trazem na memória os (mandamentos) que 
receberam pela fé da parte do Senhor e nascem da própria verdade.59 

 
Desse modo, o mesmo (Pápias) salienta que o ensino trazido por irmãos de 

outras localidades que eram reconhecidos verdadeiramente como ministros 

(Presbíteros), estabelecia a conexão, destes com os mandamentos dados pelo Senhor a 

Fé única e universal da Igreja. Assim, podemos conduzir todo esse exame para um 

patamar afirmativo, o qual sanciona que a partir da figura de Jesus Cristo, o 

fiel/discípulo/cristão estaria unido ao todo, ou seja, a um estado absoluto que se 

conforma em outra figura, a saber, à Igreja, que por sua vez, se qualifica através de seus 

predicados constitutivos de unidade e universalidade. Portanto, a partir desse 

entendimento se condicionava de forma inflexível e intransigente, a teoria eclesiológica 

dos líderes cristãos do período Pós-apostólicos. 

Após esse exame introdutório junto aos Pais Apostólicos, caracteriza-se a partir 

de agora, o fenômeno da unidade e da universalidade da Igreja, através de uma 

abordagem específica de duas figuras singulares desse período, os Bispos Clemente de 

Roma e Inácio de Antioquia. 

 
 

2.1 Igreja Única e Universal em Clemente De Roma 
 
 

A  obra  de  maior  credibilidade  que  disponibilizamos  de  Clemente  (Bispo  de 

Roma) é sua epístola a Igreja de Corinto, escrita provavelmente no final do Século I 

(96-97 d.C.)60. Nesta, o Bispo exorta-os “a viver em unidade e superar as divisões 

da comunidade, que são um escândalo para os não cristãos”61. As intrigas e desavenças, 

causadas  por  um  processo  de  rebelião  de  “membros  mais  jovens  [...]  contra  os 

 

 
59  EUSÉBIO DE CESAREIA. História Eclesiástica. III. Tradução de Wolfgang Fischer. São Paulo: Novo 
Século, 2002, p. 39. (grifo nosso). 
60  DROHNER, Hubertus R. Manual de Patrologia. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 55. 
61  BOGAZ, Antônio S.; COUTO, Márcio A.; HANSEN, João H. Patrística: caminhos da tradição cristã, 
2011, p. 67. (grifo nosso). 
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presbíteros”62  nessa comunidade grega, arquitetaram uma reação exemplar do Bispo 

em direção a uma reabilitação da ordem. Clemente, escreve: “Deixemos, portanto, as 

preocupações  vazias  e  inúteis,  e  sigamos  a  norma  gloriosa  e  venerada  da  nossa 

tradição”63.   Aqui,   comtemplamos   algumas   esferas   doutrinais   que,   norteiam   o 

pensamento  episcopal  sobre  o  tema  da  unicidade  há  época;  indiscutivelmente,  se 

concebe   de   forma   praticamente   pacífica64,   uma   explicita   tentativa   pastoral   de 

reconstruir um ambiente de unidade e concórdia em meio aos corintos. Clemente diz: 

 
Para que haver brigas, ódios, disputas, divisões e guerras entre vós? Não temos nós 
um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, que foi derramado sobre nós, e 
uma só vocação em Cristo? Por que esquartejamos e rasgamos os membros de 
Cristo? Por que nos revoltamos contra o nosso próprio corpo, chegando a tal ponto 
de loucura? Esquecemo-nos de que somos membros uns dos outros? Lembrai-vos 
das palavras de Jesus, o Senhor nosso. Com efeito, ele disse: “Ai desse homem! 
Melhor seria para ele não ter nascido, do que escandalizar um só dos meus eleitos! 
Melhor seria para ele que lhe fosse amarrada uma pedra de moinho e o atirassem 
ao fundo do mar, do que perverter um só dos meus eleitos!”65 Vossa divisão 
perverteu a muitos, desencorajou a muitos, fez com que muitos duvidassem, e nos 
entristeceu a todos. E vossas dissensões continuam!66 

 

Seguindo um princípio lógico, através de uma inversão de proposições, 

encontra-se o sentindo restaurativo que Clemente busca estabelecer em sua exortação. 

Por meio de um mecanismo maiêutico67, o escritor dirige perguntas retóricas, as quais 

encontram na narrativa bíblica (condicionada ao Senhor Jesus Cristo) exortativa, o 

epiteto desse quadro que visava trazer de volta a plena comunhão aos membros que 

estavam separados. Logo, o afastar-se de: “disputas, divisões e guerras”, condiciona os 

cristãos de Corinto a uma escolha positiva diante da pergunta subsequente. O sim, 

como sendo a resposta certa a “um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, que 

foi derramado sobre nós”68 ampara a compreensão de um Corpo harmoniosamente 

saudável que, possui um caráter único e universal. 

 
 

62 DREHER, Martin N. A Igreja no Império Romano. São Leopoldo: Sinodal, 1993, p. 25. 
63  CLEMENTE, Carta de Clemente aos Coríntios, VII, 2. 
64  KELLY, J. N. D. Patrística: origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã, 1994. 
65  Possivelmente Clemente utilizou o texto canônico do Evangelho de Marcos 9.42. 
66 CLEMENTE, Carta de Clemente aos Coríntios, XLVI, 5-8. 
67 Maiêutica (mai·êu·ti·ca) Grego: maieutiké, Significa: ciência ou arte do parto. Uma das formas 
pedagógicas do processo socrático, a qual consiste em multiplicar as perguntas, a fim de obter por 
indução dos casos particulares e concretos um conceito geral do objeto ou caso em estudo. Ver: 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em: 
<https://dicionario.priberam.org/maiêutica>. Acesso em: 25 de abr. 2018. 
68 CLEMENTE, op. cit., XLVI, 6. 
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É fato e deve ser salientado que, a carta de Clemente tem caráter e ordenamento 

Apostólico, pois o próprio autor “também ressalta o significado do cargo de Bispo e 

insiste que os que ocupam tal cargo são os sucessores dos apóstolos”69, como também, 

é fato que a mesma tem relevância doutrinal em outras áreas da eclesiologia, como por 

exemplo:  “à  ordem  hierárquica  e  litúrgica  da  Igreja  [...]  da  doutrina  da  sucessão 

apostólica e uma teologia dos ministérios”70. Entretanto, seu empenho primário em 

reorganizar  a  comunhão  eclesial  perdida  na  Igreja  em  Corinto,  tenciona  o  relato  “à 

obediência  para  realizar  aquela  unidade”71   que,  fora  prejudicada,  ou  até  mesmo 

perdida na ampla discórdia ocorrida. 

A vasta narrativa de Clemente baseada nos textos da Escritura Sagrada que, são 

encontrados entre os capítulos IV e XXXVIII de sua epístola, garantem um empenho 

engenhoso e salutar na busca de concórdia doutrinal, sendo possível desta maneira – 

mesmo que de forma implícita em algumas passagens da epístola –, se elaborar uma 

tese de que a obra predomina-se também no entendimento da catolicidade para sua 

época, caracterizando uma dilatada atuação do Bispo Romano para seu contexto, além 

de transmitir sua ideia particular de unidade em um conceito de unicidade, pois nunca 

podemos esquecer que, é uma carta escrita do Corpus Mysticum de Cristo que está em 

Roma para o mesmo Corpus que está em Corinto, como salienta de maneira implícita 

(não  técnica)  o  próprio  Clemente:  “A  Igreja  de  Deus  que  vive  como  estrangeira  em 

Roma, para a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Corinto”72. 

 
2.2 Igreja Única e Universal em Inácio De Antioquia 

 
 

Inácio, Bispo da cidade de Antioquia, além de ser um dos mais excelsos Pais 

Apostólicos, também foi um dos primeiros Bispos escritores da antiguidade, 

apresentando em seus escritos (um corpo de sete cartas) “significativos elementos 

dogmáticos”73, os quais promoveram – mesmo que de forma implícita – a 

compreensão da soberania e centralidade de Cristo, como sendo o ponto de equilíbrio 

 

69  HÄGGLUND, Bengt. História da Teologia, 1999, p. 19. 
70   LONGOBARDO,  Manilo.  Os  Padres  Apostólicos.  In: SIMONETTI,  Manlio  (Org.)  Dicionário  de 
Literatura Patrística. São Paulo: Ave-Maria, 2010, p. 204. 
71  LONGOBARDO, Manilo. Os Padres Apostólicos, 2010, p. 204. 
72  CLEMENTE DE ROMA., Carta de Clemente aos Coríntios, Introdução. 
73  BOGAZ, Antônio S.; COUTO, Márcio A.; HANSEN, João H. Patrística: caminhos da tradição cristã, 
2011, p. 69. 
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e condicionamento para a unidade e universalidade da Igreja. Percebemos a amplitude 

de seu entendimento eclesial, ao examinarmos afirmações como esta: “Por isso, 

recebeu o Senhor unção sobre a cabeça para exalar em favor da Igreja o perfume da 

incorrupção”74. 

Essa mensagem, balizada em uma eclesiologia de índole “transcendental”75, 

caracteriza alguns parâmetros, que conduzem a uma reflexão teologal do cenário 

religioso cristão do período. Inácio é enfático quando diz: “Nada haja entre vós que 

possa dividir-vos, mas uni-vos com o bispo e com os presidentes, para constituirdes 

uma imagem e um ensinamento de imortalidade”76. Os termos “ensinamento” e 

“imortalidade” exprimem propriedades funcionais, que as figuras Episcopais 

buscavam representar em sua uniformidade, além, de figurar um princípio doutrinal 

relatado na carta anteriormente citada, onde a centralidade da “unção” que repousa na 

pessoa de Cristo, é a base a qual o Episcopado representa à unificação. 

Inácio,  parece  acentuar  este  endossamento  cristológico  em  sua  narrativa  aos 

Esmirnenses. A esta Igreja da Ásia, apresenta um padrão (modelo) de Cristo para que 

os seus seguidores possam vincular-se a ele (Cristo) e necessariamente uns aos outros, 

sendo esta relação de unidade, o fundamentado da suposta ligação teologal sugerida 

acima.  Na  visão  do  Bispo,  neste  processo,  independente  de  fatores  secundários,  se 

estabelece a unidade e universalidade exigidas para a existência da Igreja, reafirmando 

o  relato  bíblico  (Gálatas  3.26-29)  e  fazendo  através  disso,  sucumbir  paradigmas 

existenciais, até mesmo os elementos étnicos e políticos. O Bispo escreve: 

 
Sob Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes foi também de fato pregado (na Cruz), em 
carne, por nossa causa, fruto pelo qual temos a vida, pela Sua Paixão bendita em 
Deus, a fim de que Ele por Sua ressurreição levantasse Seu sinal para os séculos, 
em benefício de Seus santos fiéis, tanto judeus, como gentios, no único corpo de 
Sua Igreja.77 

 

Importantíssimo para essa pesquisa é ressaltarmos a relevância que uma das 

passagens da Epístola aos Esmirnenses apresenta. Nesta, Inácio, visando caracterizar 

a Igreja, faz a primeira citação do termo Católica (grego: καθολικός) na literatura cristã 

que se tem notícia. Assim lemos: “Onde quer que se apresente o bispo, ali também 

 

74  INÁCIO, Epístola aos Efésios, XVII, 1. (grifo nosso). 
75   PADOVESE,  Luigi.  Introdução  à  Teologia  Patrística,  1999,  p.  97;  SIMONETTI,  Manlio  (Org.); 
BERARDINO, Angelo di; FEDALTO, Giorgio. Dicionário de Literatura Patrística, 2010, p. 592. 
76  INÁCIO DE ANTIOQUIA. Epístola aos Magnésios, VI, 2 (grifo nosso). 
77  INÁCIO DE ANTIOQUIA. Epístola aos Esmirnenses, I, 2, grifo nosso. 
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esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a 

presença da Igreja católica”78. Notamos, que Inácio possivelmente não escreve em 

estilo argumentativo na passagem grifada, mas sim, em estilo descritivo. Desta forma, 

podemos expressar a definição de que a Igreja é universal por estar sob o senhorio de 

Cristo. Entretanto, devemos compreender que isso está explanado como uma 

consequência, onde a argumentação se desenvolve – sem possibilidade de dúvidas – 

na busca de uma definição, que se solidifica através da figura Episcopal em sua 

mediação, para assim se alcançar o estado de unidade e universalidade exigidos pela 

Tradição. Desta maneira, as propriedades (unidade e universalidade) evidenciadas na 

comunidade dos Santos, os quais estão sujeitos (unidos) ao Episcopado e estes 

(Episcopado e comunidade) condicionados a presença de Cristo, formam a εκκλησία 

καθολικός. 

Cabe-nos ainda, fazer uma consideração mais específica do ideário 

eclesiológico de Inácio relativo à sua percepção da unidade e universalidade da Igreja, 

como “instituição” da Fé cristã por meio de sua estrutura hierárquica. Não nos 

deteremos na vasta e robusta concepção Episcopal do escritor – nem da Igreja nesse 

período –, mas de maneira sucinta, salientamos que para o Bispo de Antioquia parecia 

haver uma compreensão clara, devida e provinda do engenho da presença da figura 

Bispal e de seu governo “monárquico”79, junto as comunidades locais. Desta maneira, 

como já dito acima, a Igreja se fazia presente onde o Bispo estivesse, assim como, à 

universalidade a qual essa figura representava (o Bispo). O que vale ainda frisarmos 

neste contexto, como um importante ponto não citado nesse trabalho, é que, o que 

constituía a presença de Cristo e da doutrina nas demais 

localidades/comunidades/congregações na concepção de Inácio era: a Eucaristia, o 

Batismo e o Ágape. Assim lemos: 

 
Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à Igreja. Por legítima 
seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado 
seu. [...] Sem o bispo, não é permitido nem batizar nem celebrar o ágape. Tudo, 
porém, o que ele aprovar será também agradável a Deus, para que tudo quanto se 
fizer seja seguro e legítimo.80 

 
 
 

78  INÁCIO DE ANTIOQUIA. VIII, 2. (grifo nosso). 
79  SIMONETTI, Manlio (Org.); BERARDINO, Angelo di; FEDALTO, Giorgio. Dicionário de Literatura 
Patrística, 2010, p. 596. 
80  INÁCIO, Epístola aos Esmirnenses, VIII, 1-2. 
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Portanto,  partindo  dos  “elementos”  e  “ofícios”  que  deveriam  estar  sob  a 

presidência Episcopal, podemos concluir juntamente com Hägglund que, para Inácio 

de forma singular, “o bispo era o símbolo da unidade cristã e o portador da tradição 

apostólica”81. Conceito determinante para entendermos a Eclesiologia de Inácio. 

Após essa análise de classe, passamos ao exame do tema na esfera dos escritos 

comunitários. 

 
3 Igreja Una e Universal nos Escritos Comunitários 

 
 

Ao  examinarmos  o  ensino  Apostólico  de  caráter  instrutivo  do  Século  II,  nos 

deparamos com uma clara descrição da constituição “dogmática” da Igreja daqueles 

dias.   Nessa,   já   percebemos   traços   de   um   caráter   doutrinal   bem   consolidado, 

apresentado em compêndios que, visavam o regramento das comunidades eclesiais82. 

A Didaqué, é um exemplo específico desse modelo de ordenamento, fazendo da obra 

“um testemunho importante, embora não completo, de uma estrutura bem antiga da 

comunidade”83. Em duas passagens distintas, o escritor do catecismo primitivo reúne 

questões agregadoras que, condicionam uma perspectiva bem ordenada do conceito de 

unidade e universalidade – a presença de doxologias junto as afirmações, agregam 

qualificadores dogmáticos ao exposto desses esboços. A Instrução diz: 

 
Da mesma forma como este pão partido havia sido semeado sobre as colinas e 
depois foi recolhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua Igreja 
desde os confins da terra no teu Reino, porque teu é o poder e a glória, por Jesus 
Cristo, para sempre. [...] Lembra-te, Senhor, da tua Igreja, livrando-a de todo o mal 
e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta Igreja santificada 
para o teu Reino que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre.84 

Sob  este  prisma,  podemos  identificar  concepções  sólidas  de  um  gênio  de 

firmeza magistral, que robustecia o cristianismo em seus primórdios85. Na passagem 

acima,  a  descrição  exegética  da  comunidade  primitiva  –  possivelmente  baseada  no 

texto do Evangelho de João 6.1-1386 –, manifesta a evidência de um estado existencial: 

 

 
81  HÄGGLUND, Bengt. História da Teologia, 1999, p. 19. 
82  LONGOBARDO, Manilo. Os Padres Apostólicos, 2010, p. 202-214. 
83  SCHÖLLGEN apud DROHNER, Hubertus R. Manual de Patrologia, 2008, p. 63. 
84  DIDAQUÉ. O catecismo dos primeiros cristãos para as comunidades de hoje. Tradução, Introdução 
e Notas de Ivo Storniolo e Euclides M. Balancin. 17. ed. São Paulo: Paulus,  2010, IX, 4, p. 21; X, 5, p. 22. 
85  HÄGGLUND, Bengt. História da Teologia, 1999. 
86  MEEKS, Wayne A. As Origens da Moralidade Cristã, 1997. 
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o “pão” que foi “semeado” e depois “recolhido”, torna-se uma sólida metáfora na 

tentativa de se constituir a nível comunitário uma forma patente de catequese, na 

busca de proporcionar uma ampla formatação de seus leitores. 

Este estilo literário, juntamente com outros relatos congregacionais, nos 

permite desde cedo, conjecturar a partir de conceitos bem estabilizados no cenário 

cristão do período. O relato anônimo sobre o ministério de Policarpo (Bispo de 

Esmirna) é um exemplo disto: “A Igreja de Deus que vive como estrangeira em 

Esmirna, para a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio e para todas as 

comunidades da santa Igreja católica que vivem como estrangeira em todos os 

lugares”87. Este texto retrata uma bela descrição de seu martírio a Igreja localizada na 

cidade de Filomélio. Mesmo sendo ambas, cidades da região da Ásia Menor (atual 

estado da Turquia), sua distância geográfica (aproximadamente 430 km)88 não parece 

ter relevância, quando agregada a situação religiosa envolvida. A ênfase escatológica 

do relato, se vincula a consciência de universalidade existente na Igreja devido ao fato 

de se comunicar algo tão expoente e associativo (martírio) para ambas as comunidades. 

Este estado de consciência é bem descrito por Kelly: “Dessa maneira, a igreja de 

Esmirna envia seu relato sobre o martírio de Policarpo não apenas à igreja de 

Filomélio, mas a todas as comunidades (paroikias) que constituem ‘a igreja santa e 

católica’”89. 

Por  fim,  o  relato  acaba  por  receber  contornos  emblemáticos,  oriundos  da 

“reposta”  do  próprio  Bispo  em  seu  recurso  de  Fé.  Em  seu  rogo  final90,  Policarpo 

intercede  fundamentado  na  questão  que  envolve  o  conceito  de  Igreja  que  aqui 

apontamos:  “Quando  por  fim  terminou  de  rezar,  lembrou-se  de  todos  aqueles  que 

tinha  conhecido,  pequenos  e  grandes,  ilustres  e  obscuros,  e  de  toda  a  Igreja 

Católica  espalhada  por  toda  a  terra”91.  Desta  forma,  encontramos  nos  relatos 

 

 
87 MARTÍRIO DE POLICARPO, Introdução. 
88 Ver: https://www.google.com.br/maps/. A busca ocorre usando as seguintes referências: De: 
Esmirna; Para: Akşehir (nome moderno da antiga cidade de Filomélio). 
89 KELLY, J. N. D. Patrística: origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã, 1994, p. 142. 
90 Mesmo que alguns escritos (Martírio de Policarpo), apresentem traços excessivamente romantizados 
– o que é algo absolutamente comum nesse estilo literário –, conseguimos ainda ver com clareza, ser 
apresentado  um  panorama  genuíno  e  resistente,  as  circunstâncias  desqualificadoras  para  os  demais 
preceitos ordinários relatos em seu conjunto, além de conseguir manter de forma plausível, uma fonte 
que  pode  ser  caracterizada  como  preciosa  base  de  literatura  conceitual,  em  nosso  caso,  literatura 
eclesiológica. Ver: LOMGOBARDO, In: Os Padres Apostólicos, 2010, p. 206-207. 
91 MARTÍRIO DE POLICARPO, VIII, 1. (grifo nosso). 

http://www.google.com.br/maps/
http://www.google.com.br/maps/
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instrutivos-congregacionais, o peso de uma forma conceitual bem desenhada, expressa 

nas descrições de unidade e universalidade das primeiras comunidades eclesiais. 

 
Conclusão 

 
 

Este artigo visou elaborar de forma satisfatória, uma pequena parte, porém 

vital, da construção do processo eclesiológico ocorrido após a era Apostólica, o qual, 

foi transmitido por meio da Sagrada Tradição, fazendo com que, dois significativos 

elementos para a construção da Fé cristã em sua historicidade se desenvolvessem: a 

Unidade (Una) e a Universalidade (Catholica) da Igreja. É fato, que a Unidade e a 

Universalidade do Corpo de Jesus Cristo, se estabeleceram como 

propriedade/nota/marca de valor inegociável para a doutrina cristã, sendo que, este 

conjunto já se encontrava alicerçado na prática e consciência dos discípulos de Jesus 

Cristo no Século II, por meio da pregação daqueles que, se tornaram os sucessores dos 

Apóstolos de Cristo sobre a terra. 

Concluímos   deste   modo,   que   a   estrutura  eclesiológica   em   um   processo 

contínuo – se poderia dizer evolutivo – se adaptou e até mesmo se aprimorou92  nos 

primeiros   decênios   do   Século   II,   até   se   consolidar   definitivamente.   Também, 

salientamos que os Pais/Padres denominados Apostólicos foram determinantes nesta 

evolução, principalmente, no que concerne as figuras dos Bispos Clemente e Inácio, 

que moldaram pela iluminação da revelação Apostólica os ditames dogmáticos de sua 

época93. Por fim, cabe-nos ressaltar que os escritos comunitários e instrutivos, também 

foram   determinantes   para   a   assimilação   dessas   realidades   eclesiológicas   nas 

comunidades mediterrâneas (tanto do ocidente como do oriente), sendo que esta nova 

concepção foi determinante para a construção das futuras doutrinas eclesiológicas94. 

Vale-nos também ressaltar, que a presente pesquisa dentro de sua limitação 

temática e temporal visou ser sucinta, além de possuir (propositalmente) uma forma 

indicativa e não exaustiva de suas abordagens no âmbito eclesiológico Pós-apostólico. 

Desta maneira, possui diversas limitações textuais e temáticas em sua extensão, tanto 

 

 
92BOGAZ, Antônio S.; COUTO, Márcio A.; HANSEN, João H. Patrística: caminhos da tradição cristã, 
2011. 
93  HÄGGLUND, Bengt. História da Teologia, 1999. 
94  KELLY, J. N. D. Patrística: origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã, 1994. 
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relacionadas aos temas citados (Unidade e Universalidade), quanto aos abordados 

superficialmente, ou nem sequer citados (Etnicidade [Igreja: judia e gentílica], 

Estraneidade [επιδημία], Hierarquia [Episcopado, Presbitério, Diaconato], Liturgia, 

Sucessão Apostólica, etc.). 

Portanto, salientamos que nos primeiros anos do cristianismo, logo após 

cessar o período da presença dos Apóstolos bíblicos, uma doutrina clara e forte já se 

encontrava em meio as comunidades nas quais a religião “estivesse viva e sadia”95. A 

convicção das marcas eclesiásticas permitiu que a Igreja desfrutasse de benefícios 

consoladores oriundos de seu estado, provenientes de suas propriedades, concebidos 

de sua comunhão fraternal, que, possuía um caráter unívoco e pleno. Inácio nos 

condiciona a esse legado e como mensageiro Apostólico, edifica todo o Corpo de Cristo, 

no passado e no presente, quando saúda a Igreja em Trales dizendo: “Saúdo-a em toda 

a plenitude, à maneira dos Apóstolos, e lhe transmito os votos da maior felicidade”96. 
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4. A MEDIAÇÃO DA IGREJA NA SOTERIOLOGIA CATÓLICA: UMA 
ABORDAGEM A PARTIR DA DOMINUS IESUS 

 
Édilon Rosales de Lima97 

 
 

Resumo 

O presente artigo quer esboçar, em linhas gerais, a compreensão que a Igreja tem de si 
mesma enquanto portadora e mediadora da mensagem salvífica de Jesus, tendo por 
inspiraçã a Declaração Dominus Iesus, da Congregação para a Doutrina da Fé, 
evidenciando o porquê desta relação intrísenca entre Jesus Cristo e a Igreja no que toca 
a soteriologia e o diálogo inter-religioso. 
Palavras-chave: Teologia, religião, eclesiologia, soteriologia, diálogo inter-religioso, 
Dominus Iesus, subsistit in. 

 
 

Introdução 
 
 

Em  16  de  junho  de  2000,  numa  audiência,  o  papa  João  Paulo  II  recebeu  o 

prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e assinou a Declaração Dominus Iesus, 

sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Publicada em 

06  de  agosto  de  2000,  trouxe,  em  tempos  de  plualismo  religioso,  uma  série  de 

contestações e insatisfações por vários setores ad intra e ad extra à Igreja Católica. 

Num primeiro momento, aparentemente comprometedor ao diálogo intra-religioso, o 

documento causou – por tensão – uma promoção da pesquisa teológica no que tange 

a relação da Igreja para com as demais religiões cristãs e não-cristãs, bem como destas 

àquela. 

Para compreender minimamente este processo, é necessário vermos o conteúdo 

de Dominus Iesus (sua remetente e seus destinatários, o contexto em que se é 

elaborada a declaração, a causa ad intra de ser escrita, etc.) e, assim, vermos os pontos 

que nos favoreçam – ou não – a possibilidade de verificarmos haver comprometimento 

na autocompreensão da Igreja como mediadora da salvação de Jesus Cristo. Para 

tanto, uma madura reflexão teológica, segundo o método católico de pesquisa98, cabe 

para darmos luzes a tal indagação. 

 

 
97 Mestrando em Teologia Sistemática PUCRS (Bolsista CNPq). E-mail: edilonrl@gmail.com 
98 Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Donun Veritatis. 

mailto:edilonrl@gmail.com
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A autocompreensão da Igreja como mediadora revelada da salvação 

 
 

A declaração Dominus Iesus vem – por parte da Igreja Católica – dar luzes a 

novos problemas que possam surgir do “exercício e aprofundamento teórico do diálogo 

entre a fé cristã e as demais tradições religiosas”99. A Igreja, povo de Deus, precisa e 

quer estabelecer respeitosa relação e diálogo com religiões que – por laços comuns de 

humanidade  –  manifestam  o  transcendente  nas  diversas  culturas  dos  povos,  uma 

verdadeira inquietação religiosa no homem. Já em 1965, Paulo VI falava que 

[...] os homens constituem todos uma só comunidade; todos têm a mesma origem, 
pois  foi  Deus  quem  fez  habitar  em  toda  a  terra  o  inteiro  género  humano;  têm 
também todos um só fim último, Deus, que a todos estende a sua providência, seus 
testemunhos de bondade e seus desígnios de salvação até que os eleitos se reunam 
na cidade santa, iluminada pela glória de Deus e onde todos os povos caminharão 
na sua luz. Os homens esperam das diversas religiões resposta para os enigmas da 
condição  humana,  os  quais,  hoje  como  ontem,  profundamente  preocupam  seus 
corações: que é o homem? qual o sentido e a finalidade da vida? que é o pecado? 
donde  provém  o  sofrimento,  e  para  que  serve?  qual  o  caminho  para  alcançar  a 
felicidade  verdadeira?  que  é  a  morte,  o  juízo  e  a  retribuição  depois  da  morte? 
finalmente,  que  mistério  último  e  inefável  envolve  a  nossa  existência,  do  qual 
vimos e para onde vamos?100 

 
 

Contudo,  com  este  dinamismo  que  impulsiona  todo  crente  à  verdade,  os 

problemas que surgem podem acabar por serem solucionados a partir de novas pistas 

de investigação, carecendo ou não de um cuidadoso discernimento. É neste contexto 

que – dirigida explicitamente aos bispos, teólogos e aos fiéis católicos101– a delaração 

em  questão  quer  recordar  conteúdos  doutrinais  imprescindíveis,  os  quais  podem 

ajudar  na  reflexão  teológica  e  no  amadurecer  de  soluções  com  o  dado  da  fé  em 

correspondência às variadas culturas. 

Basilarmente, a declaração adverte a um comprometimento do anúncio 

missionário por causas de índole relativista, ais quais diluem a Revelação e outros 

conteúdos da fé. 

 
Na raiz destas afirmações encontram-se certos pressupostos, de natureza tanto 
filosófica como teológica, que dificultam a compreensão e a aceitação da verdade 
revelada. Podem indicar-se alguns: a convicção de não se poder alcançar nem 
exprimir a verdade divina, nem mesmo através da revelação cristã; uma atitude 
relativista perante a verdade, segundo a qual, o que é verdadeiro para alguns não o 

 

99 CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Dominus Iesus, 3. 
100  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Nostra Aetate, 1. 
101  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Dominus Iesus, 3. 
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é  para  outros;  a  contraposição  radical  que  se  põe  entre  a  mentalidade  lógica 
ocidental   e   a   mentalidade   simbólica   oriental;   o   subjetivismo   de   quem, 
considerando  a  razão  como  única  fonte  de  conhecimento,  se  sente  “incapaz  de 
levantar o olhar para o alto e de ousar atingir a verdade do ser”; a dificuldade de 
ver e aceitar na história a presença de acontecimentos definitivos e escatológicos; 
o vazio metafísico do evento da encarnação histórica do Logos eterno, reduzido a 
um simples aparecer de Deus na história; o eclectismo de quem, na investigação 
teológica, toma ideias provenientes de diferentes contextos filosóficos e religiosos, 
sem   se   importar   da   sua   coerência   e   conexão   sistemática,   nem   da   sua 
compatibilidade  com  a  verdade  cristã;  a  tendência,  enfim,  a  ler  e  interpretar  a 
Sagrada Escritura à margem da Tradição e do Magistério da Igreja.102 

 
Neste cenário, a Igreja Católica dá, a si mesma, uma orientação daquilo que lhe 

é importante como ponto de coesão interno. É importante termos sempre presente que 

a  Igreja,  para  si  mesma,  é  Povo  de  Deus103,  Corpo  Místico  de  Cristo104,  Sociedade 

Visível e Espiritual105, Comunhão106  e, tudo isto, como desígnio de Deus em vista de 

salvação107. 

Assim,   os   temas   tratados   na   Declaração   Dominus   Iesus   são   de   cunho 

soteriológicos e vinculantes aos católicos108. Desdobram-se da plenitude da revelação 

definitiva   em   Jesus   Cristo,   passando   pelo   Encarnação   do   Verbo   e   a   Ação 

Pneumatológica na Salvação, numa unicidade e universalidade do mistério salvífico 

em Jesus Cristo. Tendo em vista como e onde a Igreja se vê nesta ação soteriológica, o 

documento apresenta um segundo quadro: a mediação de Cristo por meio da Igreja. 

Logo, pontos como a  unicidade e unidade da Igreja, conceito da Igreja em relação ao 

conceito de Reino de Deus e Reino de Cristo e a mesma Igreja em paralelo às demais 

religiões, no que concerne à salvação, são pontual e expositivamente abordados. 

 
 
 
 
 
 

 
102  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Dominus Iesus, 4. 
103  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, 9-17. 
104  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, 7. 
105  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, 8. 
106  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Communionis Notio. 
107  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, 1-5. 
108  Quando da apresentação do documento à imprensa, em 05 de setembro de 2000, especial atenção 
deram  à  expressão  latina  certa  scientia e apostolica  sua  auctoritate  (Dominus  Iesus,  23)  típica  em 
significar como algo de conteúdo da fé e vinculante àqueles que professam esta mesma fé, firmado por 
autoridade  vinculadora.  Cf.  PRESENTAZIONE  ALLA  SALA  STAMPA  DELLA  SANTA  SEDE  DELLA 
DICHIARAZIONE DOMINUS  IESUS, 2000, Roma.  Intervento  di S.E. Mons. T.  Bertone, Segretario 
della CDF. 
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A igreja autocompreendida em relação às outras crenças 

 
 

Dominus Iesus é um documento doutrinal, destinado aos católicos ante novas 

questões à religião, visto as culturas dos povos. Imediatamente, a sociedade lhe aplicou 

um estereótipo, um documento “polêmico”109, não se mostrando consonante com uma 

instituição que esteja aberta ao diálogo em relação às suas crenças. E este é o ponto de 

inflexão: 

 
[...] a atual dinâmica presente no mundo das Igrejas de afirmação da identidade, 
radicalizada    nos    movimentos    fundamentalistas,    expressa    uma    forma    de 
autoafirmação e, frequentemente, uma expressão do temor de perder a si mesmo. 
As   dificuldades   de   abertura   ao   ecumenismo   (e   ao   diálogo   inter-religioso) 
traduzem, na prática, o temor da abolição da identidade confessional.110 

 
A Declaração Dominus Iesus estabiliza internamente os crentes em relação ao 

que se crê, mas desestabiliza, segundo outros, a relação dialógica – necessária e querida 

– dos crentes católicos com os crentes não-católicos, gerando uma série de impasses, 

um verdadeiro frisson, no que já, outrora, havia-se conquistado e que, por ora, parece 

estar  comprometido.  Os  desdobramentos  da  problemática  são  diversos,  dentre  os 

quais, destacamos, sinteticamente três: 1) a salvação somente por Jesus Cristo , 2) esta 

salvação  de  Jesus  Cristo  mediada  pela  Igreja  e,  3)  esta  Igreja  mediadora  entendida 

como aquela que subsiste na Igreja Católica. Estes pontos ambientam nossa exposição, 

que defende a unicidade e universalidade da Salvação efetivada por Jesus Cristo em 

meio à Igreja. 

Como ponto de partida, há a figura soteriológica de Jesus Cristo de Nazaré que 

é, fontalmente, imprescindível quando se entende o Cristo como Único Salvador. Aliás, 

é pelo Mistério da Encarnação de Jesus de Nazaré que os cristãos podem vislumbrar 

possibilidades de diálogo, visto as ações práticas de Jesus no trato com os demais ao 

seu  redor,  inclusive  com  não-judeus.  Jesus,  no  diálogo  inter-religioso  pela  Igreja 

Católica, torna-se a possibilidade do diálogo, porque se “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος 

ἦν  πρὸς  τὸν  θεόν,  καὶ  θεὸς  ἦν  ὁ  λόγος”  (Jo  1,1),    e  “καὶ  ὁ  λόγος  σὰρξ  ἐγένετο  καὶ 

ἐσκήνωσεν  ἐν  ἡμῖν”  (Jo  1,14)  é  justamente  este  o  λόγος  que  se  deixa  confrontar  no 

διάλογος. Jesus é quem, por primeiro, se nos permite pergutarmos sobre Ele ser nossa 

 
 

109  Cf. CAVALCANTI, Dominus Iesus – um documento polêmico, p. 42-43. 
110  KASPER, Situazione e visione del movimento ecumenico, p. 136. 
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salvação ou não, na liberdade. É a condição mínima daquele que, diante do κήρυγμα, 

aceita ou não para si a Jesus como Redentor, plenitude definitiva da revelação aos que 

nele crêem111. Jesus, ao crente, torna-se condição sine qua non é possível estabelecer 

madura reflexão. Mas, o fato de, aos cristãos, Jesus ser o Filho de Deus Salvador, não 

faz dele um redentor só dos crentes públicos, mas daqueles todos que, associados ao 

anseio soteriológico, desejam ser salvos e libertos pela ação redentora deste Jesus de 

Nazaré. 

 
Deus atrai a Si todos os povos, em Cristo, desejando comunicar-lhes a plenitude da 
sua revelação e do seu amor; Ele não deixa de Se tornar presente de tantos modos, 
quer aos indivíduos quer aos povos, através das suas riquezas espirituais, das quais 
a  principal  e  essencial  expressão  são  as  religiões,  mesmo  se  contêm  também 
‘lacunas, insuficiências e erros’.112 

 

Compreendendo o Verbo Encarnado como Uno, sua ação salvífica em favor dos 

homens também é una. Assim, pensar uma forma diferenciada de economia salvífica 

de Jesus dos que não conhecem o Cristo (economia eterna) para uma outra (economia 

encarnada) dos que conhecem o Cristo também fere o princípio de unidade em Jesus 

de Nazaré. De forma similar, atribuir ao Espírito uma economia de cunho universalista 

compromete a atribuição trinitária na salvação. O Espírito conduz ao Cristo. 

Sabendo-se que Jesus é imprescindível em termos querigmáticos, cabe-nos 

tratar com maior atenção os capítulos 4-6 de Dominus Iesus, os quais versam sobre a 

participação da Igreja nesta ação salvífica de Jesus. Primeiramente, a Igreja Católica 

se entende como aquela que dá continuidade histórica aos que primeiramente Cristo 

congregou ao redor de Si para formar a Igreja e que, nesta continuidade histórica, está 

a única Igreja querida por Deus. A questão é sensível, mais ainda quando lemos que 

“haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia 

catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata”113. A 

expressão subsistit in é complexa, oferecendo considerados estudos à teologia. 

 
Porque se usa a expressão ‘subsiste na’, e não simplesmente a forma verbal ‘é’? 
Resposta: O uso desta expressão, que indica a plena identidade da Igreja de Cristo 
com a Igreja católica, não altera a doutrina sobre Igreja; encontra, todavia, a sua 
razão de verdade no fato de exprimir mais claramente como, fora do seu corpo, se 

 
 

111  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Dei Verbum, 4. 
112  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Redemtoris Missio, 55. 
113  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, 8. 
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encontram  ‘diversos  elementos  de  santificação  e  de  verdade’,  ‘que,  sendo  dons 
próprios da Igreja de Cristo, impelem para a unidade católica’114. 

 
As divisões que ao longo da história do cristianismo tenham ocorrido permitem 

dizer de alguma mediação nas outras igrejas, mas a Igreja Católica a entende como 

Mistério  de  Cristo  que  é  mediado  pela  única  Igreja  Católica  da  qual  as  demais  são 

dissidentes e são mediadoras somente por derivação115. E, conforme as várias igrejas 

avançam no estar dividas, acentuam-se as incompatibilidades; mesmo assim, qualquer 

possibilidade de mediação, somente pode ser entendida por derivação daquela única 

Igreja Católica. Aliás, a própria Igreja Católica reconhece uma porção mistérica de si 

naquelas  comunidades  de  fé  que,  minimamente,  tenham  a  sucessão  apostólica,  o 

sacerdócio e a Eucaristia válidas116. A Igreja Católica tem por cabeça visível o Bispo de 

Roma,  Sucessor  de  Pedro.  O  ministério  petrino  não  é  um  complemento  extrínseco 

qualquer  da  Igreja  particular,  mas  um  dos  seus  princípios  constitutivos  internos; 

assim, a condição de Igreja particular, de que gozam essas venerandas Comunidades 

cristãs, é de certo modo lacunosa117.É um ponto áspero e de difícil aceitação no âmbito 

do diálogo ecumênico, tão mais do diálogo-inter-religioso. 

Abissal à fé cristã seria pensar uma religião que pudesse ser mediadora sem a 

figura  de  Jesus  Cristo  nem  mesmo  sem  esta  Igreja  por  ele  querida.  Idealizar  o 

cristianismo   como   mais   uma   possibilidade   religiosa   em   meio   às   inúmeras   e 

polivalentes  culturas  é  uma  causa  do  pluralismo  religioso.  A  Redemptoris  Missio 

inclusive trata de obstáculos à salvação em determinadas culturas religiosas118. Mesmo 

assim, pelo cristianismo, não se nega a possibilidade de, em Jesus Cristo mediado pela 

Igreja, haver alguma forma não revelada de Deus agir soteriologicamente em meio a 

comunidades não-cristãs119. Ainda: tenha-se presente que, 

[...] à luz do plano de salvação, a Igreja não vê contraste entre o anúncio de Cristo 
e o diálogo inter-religioso; sente necessidade, porém, de os conjugar no âmbito da 
sua missão ad gentes. De fato, é necessário que esses dois elementos mantenham 
o seu vínculo íntimo e, ao mesmo tempo, a sua distinção, para que não sejam 

 

 
114  CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Respostas a Questões Relativas a alguns Aspectos da 
Doutrina sobre a Igreja. 
115  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Unitatis Redintegratio, 3-4. 
116  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Unitatis Redintegratio, 15. 
117  Cf. CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, Respostas a Questões Relativas a alguns Aspectos 
da Doutrina sobre a Igreja. 
118  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Redemptoris Missio, 55. 
119  Cf. CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Ad Gentes, 7. 
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confundidos,  instrumentalizados,  nem  considerados  equivalentes  a  ponto  de  se 
puderem substituir entre si.120 

 
Após todas estas considerações, já é possível vislumbrar a necessidade da Igreja 

para a salvação, no sentido de entender o porquê necessário desta mediação da Igreja 

na soteriologia cristã. Longe da ousadia de darmos respostas plenas, apontam-se 

caminhos que, iluminados pelo Magistério, permitem-nos caminhar com segurança e 

liberdade na reflexão teológica. 

 
À guisa de Conclusão 

 
 

Dizer   da   mediação   da   Igreja   a   partir   de   Doninus   Iesus   é   ter   clara   a 

correspondência  da  unicidade  e  universalidade  do  Cristo  para  com  a  unicidade  e  a 

unidade da Igreja, desposada por Jesus Cristo. Os cristãos, pelo Batismo – Graça de 

Deus   mediada   pela   Igreja   –   são   iniciados   à   salvação.   Este   é   o   modo   que, 

ordinariamente, foi-se revelado pelo Senhor à Igreja: “aquele que crer e for batizado 

será  salvo;  o  que  não  crer  será  condenado”  (Mc  16,16).  E  isso  se  torna  missão 

imperativa: “Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando- 

as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto 

vos ordenei” (Mt 28, 19-20). Talvez, ao modo de uma bússsula, devemos procurar pelo 

norte, dialogicamente, numa salutar tensão entre verdade e a busca por esta verdade; 

em  nenhum  momento  se  deve  figurar  um  “embate  soteriológico”  entre  os  que  são 

batizados  como  salvos  e  os  que  não  o  são  como  condenados.  Como  já  visto,  esta 

salvação – universal – é revelação do desígnio salvífico de Cristo na Igreja, esposa sem 

ruga nem mancha, que não se divorcia do Cordeiro. 

E  a  questão  da  verdade  se  nos  vem  como  fundo.  Como  dirá  Küng:  “nenhum 

problema produziu na história das Igrejas e das religiões tantas controvérsias,  tantos 

conflitos   sangrentos   e   até   tantas   ‘guerras   de   religião’   como  o   problema   da 

verdade”121. E, talvez, como se pode pensar, aqui possa ter sua origem o pensamento 

de  que  a  Igreja  Católica  é  o  detentora  em  posse  da  verdade,  formando  uma  ideia 

 
 
 

120  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Redemptoris Missio, 55. 
121 KÜNG, H. Teologia a Caminho: fundamentação para o diálogo ecumênico. São Paulo: Paulinas, 1999, 
p. 262. 
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coletiva de que é autosuficiente na verdade e se basta a si mesma122. Posições distintas 

não são necessariamente contraditórias. Jesus, em si mesmo, dá testemunho disto ao 

tratar da filha duma cananeia (cf. Mt 15,21-28) e do servo dum centurião romano (cf. 

Mt 8,5-13). O cristianismo traz uma natural abertura à possibilidade de, no distinto, 

encontrar verdades as quais complementam as lacunas das crenças da fé, isto é, fazem 

com que o mosaico do transcendente seja preenchido com a beleza das pequeníssimas 

tesselas que, multicoloridas e multiformes, compõem uma imagem harmonicamente 

na unidade (verdadeira tensão entre a parte e o todo, entre o estrito e o lato): “ocorre 

necessariamente uma interpretação nova da própria tradição”123. 

Esta abertura à diferença brota do próprio da universalidade da graça de Deus 

e, sobre isso, homem algum tem poder, porque Deus é gratuitamente amor a todos. De 

modo mais explícito, toda a problemática está sob a penumbra do afamado axioma 

eclesiológico  extra  ecclesiam  nulla  salus,  adaptação  de  “salus  extra  ecclesiam  non 

est”124, dito por Cirilo de Cartago a Jubaiano na carta De Haereticorum Baptismate, 

do mesmo Cirilo que, em De Unitate Ecclesiae, disse “habere jam non potest Deum 

patrem, qui Ecclesiam non habet matrem”125. Tirados de seus contextos – o que seria 

um trágico anacronismo, pois mais que milenares – causam um verdadeiro celeuma, 

constituindo aquilo que, no trato do diálogo inter-religioso, chama-se de exclusivismo, 

postura  não  assumida  pela  Igreja  Católica,  infelizmente  presente  em  determinado 

momento da história da teologia126. 

Dominus Iesus, como supracitado, quer se dirigir aos crentes ad intra, aqueles 

que já tomam parte numa comunidade estabelecida na fé e não compromete o diálogo- 

anúncio que está também presente no caráter interno daquele que crê ao modo dos 

destinatários da declaração, mas está presente naqueles ad extra aos que não 

compartilham da mesma fé. É um movimento próprio entre o dogma e o anúncio. 

Devido a complexidade e amplitude da Igreja, nunca lhe faltarão estas tensões 

limítrofes, por vezes alicerçadas em estereótipos justificáveis ou não. É bem verdade 

que nos aproximamos, agora, da exigente discussão sobre o conceito de “tolerância 

 

122  SCHILLEBEECKX, E. História Humana: Revelação de Deus. São Paulo: Paulus, 1994, p. 211. 
123  TEIXEIRA, Diálogo inter-religioso: o desafio da acolhida da diferença. Perspectiva Teológica. Belo 
Horizonte, n. 34, 2002, p. 160. 
124  PL 3,1169. 
125  PL 4, 503. 
126   SCHMIDT-LEUKEL,  P.  God  Beyond  Boundaries:  a  christian  and  pluralist  theology  of  religions. 
Münster: Waxmann, 2017, p. 91. 
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religiosa”, sobre o qual não queremos nos ocupar aqui. Grandes passos para que um 

diálogo maduro aconteça já foram dados, a questão de fundo se encontra na quebra de 

paradigmas entre os interlocutores que, talvez, com tais posturas, não consigam 

mostrar ainda, em suas crenças, a força própria que as mesmas têm em buscar o 

diferente para a eles se comunicar um conteúdo que não lhe é, ao menos, conhecido. 

Pela missão de anunciar, esta mesma Igreja se permite ir ao encontro do outro 

na fé. De modo concreto, temos sinais claros de abertura à compreensão do diferente 

como no Sínodo Amazônico, em preparação. O próprio Instrumentum Laboris deste 

encontro abarca em seu conteúdo pontos de diálogo relevantes para uma maturidade 

por  parte  da  Igreja  em  relação  às  práticas  religiosas  que  são  típicas  expressões  dos 

povos  amazônicos  não-cristãos,  o  que  se  poderia  chamar  de  “cosmovivência”,  um 

intercâmbio  orgânico  das  diversas  dimensões  da  vida  dos  povos  indígenas  que,  ao 

mesmo tempo, perfazem-los, inclusive religiosamente127. 

 
Muitos  povos  amazônicos  são  constitutivamente  dialógicos  e  comunicativos. 
Existe um amplo e necessário campo de diálogo entre as espiritualidades, crenças 
e religiões amazônicas, que exige uma abordagem cordial das diferentes culturas. 
O respeito por este espaço não significa relativizar as próprias convicções, mas sim 
reconhecer  outros  caminhos  que  procuram  desvendar  o  mistério  insondável  de 
Deus. A abertura não sincera ao outro, assim como uma atitude corporativista, que 
reserva a salvação exclusivamente ao próprio credo, são destruidoras deste mesmo 
credo. Assim o explicou Jesus ao Doutor da Lei, na parábola do Bom Samaritano 
(cf. Lc 10,30-37). O amor vivido em qualquer religião agrada a Deus. Através de 
um  intercâmbio  de  dons,  o  Espírito  pode  conduzir-nos  cada  vez  mais  para  a 
verdade e o bem.128 

 
Bem expresso acima, sem abrir mão da fé, é crer que esta Igreja de Jesus Cristo, 

Mãe  amorosa,  reza  pelos  que  estão  “dispersos  pelo  mundo  inteiro”129.  A  missão  da 

Igreja é reflexo de Jesus Cristo nela, do seu querer congregar todos em Si (Cf. Jo 17,21). 

Querer segregar o Cristo de sua Esposa em vista de uma ação evangélica universalista 

é tornar a defender posições superadas como aquela que dizia o Cristo ter anunciado 

 
 
 
 

127  Cf. SYNODUS EPISCOPORUM. Instrumentum Laboris Amazônia: novos caminhos para a Igreja e 
para uma ecologia integral. Roma, 2019, 75. 
128  Cf. SYNODUS EPISCOPORUM. Instrumentum Laboris Amazônia: novos caminhos para a Igreja e 
para uma ecologia integral. Roma, 2019, 39. 
129  Cf. MISSAL Romano. Restaurado por decreto do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano 
Segundo e promulgado pela autoridade do Papa Paulo VI. São Paulo: Paulinas; Petrópolis: Vozes, 1993, 
p. 477. 
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“o Reino, e foi a Igreja que veio”130. Tal pensamento provém da ideia de Povo de Deus 

institucionalizado  humanamente,  ao  modo  dum  departamento  congregacional;  por 

isso que, assumindo-o, se coloca, erroneamente à noção autêntica de Igreja não haver 

“instituição sobre a terra nem na história dos homens da qual não se possa contestar a 

legitimidade e o valor [...] este princípio é contrário à lei da vida [...] o cristianismo não 

pôde escapar desta lei”131. É aos cristãos que a Igreja se lhes dirige soteriologicamente 

num primeiro momento, porque os cristãos, pela água renovadora do batismo, tornem- 

se membros do corpo de Cristo, tornam-se Igreja. Assim, como um imperativo da fé, o 

cristianismo diz de si para si que “não se poderiam salvar aqueles que, não ignorando 

ter sido a Igreja Católica fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como necessária, 

contudo, ou não querem entrar nela ou nela não querem perseverar”132, visto que não 

somente de corpo, mas no coração, somos Igreja, povo de Deus em comunhão com seu 

Senhor133. 
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5. COLEGIALIDADE: CAMINHO DE COMUNHÃO ORGÂNICA 
 
 

Kauê Antonioli Pires134 

 
 

1 Introdução 
 
 

Com o término do Concílio Vaticano II (1962-1965) um crescente números de 

sínodos (ordinários e extraordinários) ocorreram seja na cidade de Roma, seja mesmo 

nas Igrejas Particulares. Sinal de que o tema da Colegialidade dos Bispos e a reflexão 

teológica  do  Concílio  Vaticano  II,  foram  colocadas  em  prática.  A  Colegialidade  dos 

Bispos é a unidade dos Sucessores dos Apóstolos sob a chefia o sucessor do Apóstolo 

Pedro, sinal de unidade, daquele que preside na caridade. 

O tema da Colegialidade nasce também como um diálogo a questão do Primado 

e a Infalibilidade do Papa, que haviam sido declarados no Concílio Vaticano I (1869- 

1870). Com a preparação para o Concílio Vaticano II foram elaborados esquemas de 

discussão pelos peritos de Roma, porém o Papa São João XXIII ao ver que os Bispos 

desejavam falar e ser ouvidos, inicia um caminho de escuta e diálogo; cessam todos os 

esquemas e nasce um novo movimento. Os documentos preparatórios foram deixados 

de lado para que surgisse um caminho realizado por todo o Colégio dos Bispos, tendo 

o Papa como cabeça desse Colégio, e que peritos de todo o mundo participassem com 

contribuições  de  suas  Igrejas  locais,  e,  reflexões  teológicas.  O  concílio  faz  dois 

caminhos: ouvir e propor. O Colégio todo é ouvido, todos os Bispos podem participar, 

discordar, propor, e dessa forma o Papa, aquele que preside na caridade, propõe um 

caminho junto com os demais Bispos. 

Com o decorrer do tempo houve um número maior de iniciativas para o 

crescimento da Colegialidade na Igreja. Os sínodos extraordinários, ordinários, 

diocesanos, as conferências episcopais, foram se configurando como um grande local 

do exercício da unidade entre o Papa, Bispo de Roma e Cabeça do Colégio dos Bispos, 

e os Sucessores dos Apóstolos, os Bispos. 

 
 

 
134  Mestrando em Teologia – Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUCRS (Bolsista CAPES). E- 
mail: kaueantonioili@yahoo.com.br 
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Para melhor se compreender o tema da Colegialidade partirá da compreensão 

do Novo Testamento; também será utilizado os textos do Concílio Vaticano II – Lumen 

Gentium e Christus Dominus - e, ainda o livro do teólogo Joseph Ratzinger, O Novo 

Povo de Deus135. Também utilizaremos o manual de eclesiologia A Amada Igreja de 

Jesus Cristo, de Geraldo Luiz Borges Hackmann. 

O tema da Colegialidade dos Bispos está contido também na Tradição da Igreja, 

tendo sido resgatado pelo Concílio Vaticano II. Neste caminho houveram inúmeras 

compreensões da palavra Colégio, e ainda, um resgate da mesma palavra por meio da 

Escritura, Patrística e da Teologia. Com o Concílio Vaticano I parecia ter sido encerrado 

esse desenvolvimento do tema, pois com a definição do Primado de Pedro e sua 

infalibilidade, não havia mais o que desenvolver, pois o poder Petrino estava agora 

consolidado sem que houvesse prejuízo para a Igreja. À luz do Espírito Santo a Igreja 

compreende a necessidade de olhar a definição do Primado de Pedro à luz do tema da 

Colegialidade dos Bispos, não em separação ou distinção, mas como mistério de 

comunhão. A partir dessa pequena introdução é desejo deste artigo olhar o tema da 

colegialidade a partir da Escritura, da Teologia. 

 
2 O termo Colégio no Novo Testamento 

 
 

O  termo  Colégio  na  Escritura  não  é  encontrado,  mas  sim  termos  que  tem  a 

mesma relação e a mesma finalidade. Por exemplo: o grupo dos Doze (Mt 11,1; 26, 14; 

Mc 3, 14), Apóstolos (Lc 9, 10: distinção dos outros discípulos de Jesus), aqueles que 

Jesus quis (Mc 3, 13). Nesse sentido sim, o termo Colégio é abarcado com as demais 

compreensões sobre os Doze Apóstolos. Entre todos os textos é possível encontrar o 

seguinte: 

Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros 
e  de  curar  toda  sorte  de  males  e  enfermidades.  Estes  são  os  nomes  dos  doze 
apóstolos: primeiro Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, 
filho de Zebedeu, e João seu iLKaurmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o 
publicano;  Tiago, o  filho  de  Alfeu,  e  Tadeu;  Simão  o  Zelota,  e  Judas  Iscariotes, 
aquele que o entregou (Mt 10, 1-5). 

 
 
 
 
 

135   RATZINGER,  Joseph.  Das  neue  Volk  Gottes  -  Entwürfe  zur  Ekklesiologie.  Patmos  Verlag,  1969. 

Düsseldorf. 
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No texto é possível perceber que não só existe a escolha dos Apóstolos, como 

também a eles é conferido autoridade. Neste texto cabe recordar a unidade do Colégio 

para sua missão de curar e expulsar demônios, existe uma missão comum dos 

Apóstolos, existe uma unidade da vocação dos Doze. Entre os discípulos de Jesus eles 

carregam uma vocação específica, vocação esta que tem por fim a salvação de todos, 

mas também a unidade dos irmãos na mesma fé, no mesmo Batismo, no mesmo 

Senhor (cf. Ef 4, 4-5). 

Dentre os Doze, o Apóstolo Pedro recebe também uma vocação especial: 

 
Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi 
carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também 
eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas 
do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus 
e  o  que  ligares  na  terra  será  ligado  nos  céus,  e  o  que  desligares  na  terra  será 
desligado nos céus (Mt 16, 17-19). 

 
A resposta de fé do Apóstolo Pedro é a resposta da comunidade dos primeiros 

Apóstolos. Os evangelhos nos mostram essa relação da fé de Pedro e a fé da Igreja. 

Ainda nos evangelhos é possível enxergar essa vocação de unidade na comunhão: 

comunhão dos Apóstolos com a verdade de Cristo e seu Evangelho, unidade com Pedro 

chefe do Colégio Apostólico. Nos Atos dos Apóstolos também é possível perceber na 

Igreja nascente a Colegialidade dos Apóstolos e a missão do Apóstolo Pedro: 

 
Pedro disse: ‘Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, aprouve a Deus, entre 
vós, que por minha boca ouvissem os gentios a palavra de Boa Nova e abraçassem 
a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, 
concedendo-lhes o Espírito Santo assim como a nós. Não fez distinção alguma 
entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a 
Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem 
mesmo nós pudemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós 
cremos ser salvos, da mesma forma que eles’. Então toda assembleia silenciou. E 
passaram a ouvir Barnabé e Paulo narrando quantos sinais e prodígios Deus 
operara entre os gentios por meio deles. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a 
palavra, dizendo: ‘Irmãos, escutai-me. Simeão acaba de expor-vos como Deus se 
dignou, desde o início, escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu Nome. 
Com isto concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito: ‘Depois 
disto voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi, reconstruirei as suas ruínas 
e a reerguerei. A fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, assim como 
todas as nações dedicadas ao meu Nome, diz o Senhor que faz estas coisas 
conhecidas desde sempre’. Eis porque, pessoalmente, julgo que não se devam 
molestar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas se lhes escreva 
que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das 
carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde antigas gerações tem Moisés em 
cada cidade seus pregadores que o lêem e nas sinagogas todos os sábados’. Então 
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pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher 
alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto  com Paulo e com Barnabé. 
Foram  Judas,  cognominado  Barsábas,  e  Silas,  homens  considerados  entre  os 
irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram: ‘os apóstolos e os anciãos, vossos 
irmãos,  aos  irmãos  dentre  os  gentios  que  moram  em  Antioquia,  na  Síria,  e  na 
Cilícia, saudações! Tendo  sabido  que alguns dos nossos, sem mandato de nossa 
parte,  saindo  até  vós,  perturbaram-vos,  transformando  vossas  almas  com  suas 
palavras,    pareceu-nos    bem,    chegados    a    pleno    acordo,    escolher    alguns 
representantes e enviá-los a vós junto com nossos diletos Barnabé e Paulo, homens 
que expuseram suas vidas pelo nome do Senhor, Jesus Cristo. Nós vos enviamos, 
pois, Judas e Silas, eles também transmitindo, de viva voz, esta mesma mensagem. 
De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso 
além destas coisas necessárias: que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, 
do sangue, das carnes sufocadas, e das uniões ilegítimas. Fareis bem preservando- 
vos destas coisas. Passai bem. (At 15, 7b-29). 

 

A definição sobre questões que fazem parte da comunidade primitiva, são 

interpretadas sob a orientação do ensino de Cristo Jesus, mas dialogadas no Colégio 

Apostólico e juntas definidas, sob a orientação de Pedro. O processo inicial das 

comunidades cristãs, nascem tendo o evangelho de Cristo como a centralidade, a 

aplicação na vida da comunidade e a decisão conjunta dos Apóstolos, tendo a palavra 

de Pedro valor de unidade. 

 
3 O termo Colégio na Teologia 

 
 

A teologia Católica entende o termo Colégio como grupo estável136. Os Padres 

Conciliares escrevem a Nota prévia para a melhor compreensão da Lumen Gentium 

(documento sobre a Igreja), e na nota vemos essa definição do termo Colégio: 

 
A Comissão decidiu fazer proceder o exame dos Modos das seguintes observações 
gerais: Colégio não se entende em sentido estritamente jurídico, isto é, como um 
grupo  de  iguais  que  delegassem  seu  poder  a  seu  presidente,  mas  como  grupo 
estável, cuja estrutura e autoridade devem deduzir-se da revelação. Por isso é que 
na resposta ao Modo 12, se diz expressamente, a respeito dos Doze, que o Senhor 
os constituiu à maneira de colégio ou grupo estável.137 

 
O Colégio conforme a Nota Prévia, apresenta um grupo estável que através do 

Sacramento da Ordem, no grau do Episcopado, formam um corpo de comunhão, onde 

possuem o mesmo grau da Ordem, mas que possuem um chefe, que como na Escritura 

 
 

136  HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Amada Igreja de Jesus Cristo. Porto Alegre: Edipucrs, 2013. 
137  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II, 1962-1965, Cidade do Vaticano. Nota Prévia. 
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e na Tradição da Igreja apresenta uma vocação especial no seio da Igreja. O Papa é 

Primus inter pares, isto é, primeiro dentre iguais138, primeiro por custodiar a fé em 

Jesus Cristo anunciada pela Igreja, irmão por que também lhe foi conferido o grau da 

Ordem no Episcopado recebendo a vocação de Sucessor dos Apóstolos e 

particularmente a vocação à Sé de Pedro. 

O Episcopado, grau da Ordem, é que confere esta pertença ao Colégio. Nas 

constituições do Concílio Vaticano II houve uma grande compreensão da vocação ao 

Episcopado e sua missão na vida eclesial. Tanto a Lumen Gentium, quanto a Christus 

Dominus constroem o pensamento sobre o Episcopado na Igreja e seu mistério de 

comunhão, sinal da verdadeira comunhão hierárquica: 

 
A missão divina confiada por Cristo aos Apóstolos durará até ao fim dos tempos 
(cf. Mt. 28,20), uma vez que o Evangelho que eles devem anunciar é em todo o 
tempo  o  princípio  de  toda  a  vida  na  Igreja.  Pelo  que  os  Apóstolos  trataram  de 
estabelecer sucessores, nesta sociedade hierarquicamente constituída. Assim, não 
só tiveram vários auxiliares no ministério, mas, para que a missão que lhes fora 
entregue   se   continuasse   após   a   sua   morte,   confiaram   a   seus   imediatos 
colaboradores, como em testamento, o encargo de completarem e confirmarem a 
obra  começada  por  eles,  recomendando-lhes  que  velassem  por  todo  o  rebanho, 
sobre o qual o Espírito Santo os restabelecera para apascentarem a Igreja de Deus 
(cf.  At.  20,  28).  Estabeleceram  assim  homens  com  esta  finalidade  e  ordenaram 
também que após a sua morte fosse o seu ministério assumido por outros homens 
experimentados.  Entre  os  vários  ministérios  que  na  Igreja  se  exercem  desde  os 
primeiros   tempos,   consta   da   Tradição   que   o   principal   é   o   daqueles   que, 
constituídos no episcopado em sucessão ininterrupta são transmissores do múnus 
apostólico.  E  assim,  como  testemunha  santo  Irineu,  a  Tradição  Apostólica  é 
manifestada em todo o mundo e guardada por aqueles que pelos Apóstolos foram 
constituídos Bispos e seus sucessores. Portanto, os Bispos receberam, com os seus 
colaboradores os presbíteros e diáconos, o encargo da comunidade, presidindo em 
lugar  de  Deus  ao  rebanho  de  que  são  pastores  como  mestres  da  doutrina, 
sacerdotes  do  culto  sagrado,  ministros  do  governo.  E  assim  como  permanece  o 
múnus confiado pelo Senhor singularmente a Pedro, primeiro entre os Apóstolos, 
e que se devia transmitir aos seus sucessores, do mesmo modo permanece o múnus 
dos Apóstolos de apascentar a Igreja, o qual deve ser exercido perpetuamente pela 
sagrada Ordem dos Bispos. Ensina, por isso, o sagrado Concílio que, por instituição 
divina, os Bispos sucedem aos Apóstolos, como pastores da Igreja; quem os ouve, 
ouve a Cristo; quem os despreza, despreza a Cristo e Aquele que enviou Cristo (cf. 
Lc. 10,16). 
Na pessoa dos Bispos, assistidos pelos presbíteros, está presente no meio dos fiéis 
o Senhor Jesus Cristo, pontífice máximo. Sentado à direita de Deus Pai, não deixa 
de estar presente ao corpo dos seus pontífices, mas, antes de mais, por meio do seu 
exímio   ministério,   prega   a   todas   as   gentes   a   palavra   de   Deus,   administra 
continuamente   aos   crentes   os   sacramentos.   Da   fé,   incorpora   por   celeste 
regeneração e graças à sua ação paternal (cf. 1 Cor. 4,15) novos membros ao Seu 

 

138  Para este termo toma-se a tradução da obra: HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Amada Igreja de 
Jesus Cristo, 2013. 
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corpo e, finalmente, com sabedoria e prudência, dirige e orienta o Povo do Novo 
Testamento na peregrinação para a  eterna felicidade. Estes pastores, escolhidos 
para apascentar o rebanho do Senhor, são ministros de Cristo e dispensadores dos 
mistérios de Deus (cf. 1 Cor. 4,1); a eles foi confiado o testemunho do Evangelho da 
graça de Deus (cf. Rm. 15,16; At. 20,24) e a administração do Espírito e da justiça 
em glória (cf. 2 Cor. 3, 8-9). 
Para  desempenhar  tão  elevadas  funções,  os  Apóstolos  foram  enriquecidos  por 
Cristo com uma efusão especial do Espírito Santo que sobre eles desceu (cf. At. 1,8; 
2,4;  Jo.  20,  22-23),  e  eles  mesmos  transmitiram  este  dom  do  Espírito  aos  seus 
colaboradores  pela  imposição  das  mãos  (cf.  1Tm.  4,14;  2Tm.  1,  6-7),  o  qual  foi 
transmitido até aos nossos dias através da consagração episcopal. Ensina, porém, 
o  sagrado  Concílio  que,  pela  consagração  episcopal,  se  confere  a  plenitude  do 
sacramento da Ordem, aquela que é chamada sumo sacerdócio e suma do sagrado 
ministério  na  tradição  litúrgica  e  nos  santos  Padres.  A  consagração  episcopal, 
juntamente com o poder de santificar, confere também os poderes de  ensinar e 
governar, os quais, no entanto, por sua própria natureza, só podem ser exercidos 
em comunhão hierárquica com a cabeça e os membros do colégio episcopal. De 
fato,  consta  pela  tradição,  manifestada  sobretudo  nos  ritos  litúrgicos  da  Igreja 
tanto  ocidental  como  oriental,  que  a  graça  do  Espírito  Santo  é  conferida  pela 
imposição  das  mãos  e  pelas  palavras  da  consagração,  e  o  carácter  sagrado  é 
impresso de tal modo que os Bispos representam de forma eminente e conspícua o 
próprio  Cristo,  mestre,  pastor  e  pontífice,  e  atuam  em  vez  d'Ele.  Pertence  aos 
Bispos  assumir  novos  eleitos  no  corpo  episcopal  por  meio  do  sacramento  da 
Ordem.139 

 

O  texto  conciliar  leva  a  compreensão  do  Sacramento  da  Ordem,  no  grau  do 

Episcopado  como  continuação  da  missão  de  Cristo  no  mundo,  missão  essa  de 

santificar, governar e ensinar. Desta missão nasce a solicitude para com toda a Igreja, 

assim nasce o mistério da comunhão. O Bispo faz parte de um Colégio que o sustenta, 

na sucessão ininterrupta do anúncio da Boa Nova, também ele torna-se instrumento 

de comunhão para todos os fiéis: “cada Bispo é sinal e garantia da unidade da Igreja e 

torna presente a única Igreja universal em sua Igreja particular”140. Outro texto que 

corrobora   para   essa   compreensão   de   comunhão   orgânica   é   o   decreto   Christus 

Dominus: 

Cristo  Senhor,  Filho  de  Deus  vivo,  que  veio  salvar  o  seu  povo  dos  pecados  e 
santificar todos os homens, assim como Ele foi enviado pelo pai, assim também 
enviou os seus Apóstolos, a quem santificou, dando-lhes o Espírito Santo, para que 
também eles glorificassem o Pai na terra e salvassem os homens, ‘para a edificação 
do corpo de Cristo’ (Ef. 4, 12), que é a Igreja. Nesta Igreja de Cristo, o Romano 
Pontífice,   como   sucessor   de   Pedro,   a   quem   o   mesmo   Cristo   mandou   que 
apascentasse  as suas ovelhas  e  os  seus  cordeiros,  está  revestido, por  instituição 
divina, de poder supremo, pleno, imediato e universal, em ordem à cura das almas. 
Por isso, tendo sido enviado como pastor de todos os fiéis para promover o bem 
comum  da  Igreja  universal  e  o  de  cada  uma  das  igrejas  particulares,  ele  tem  a 

 

139  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, n° 20-21. 
140  HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Amada Igreja de Jesus Cristo, 2013, p. 173. 



Kauê Antonioli Pires| 67 
 

 
 

 
supremacia do poder ordinário sobre todas as igrejas. Por outro lado, porém, 
também os Bispos, constituídos pelo Espírito Santo, sucedem aos Apóstolos como 
pastores das almas, e, juntamente com o Sumo Pontífice e sob a sua autoridade, 
foram enviados a perpetuar a obra de Cristo, pastor eterno. Na verdade, Cristo deu 
aos Apóstolos e aos seus sucessores o mandato e o poder de ensinar todas as gentes, 
de santificar os homens na verdade e de os apascentar. Por isso, foram os Bispos 
constituídos, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, verdadeiros e autênticos 
mestres, pontífices e pastores. 
Os  Bispos,  participando  da  solicitude  por  todas  as  Igrejas,  exercem  este  seu 
ministério, recebido pela sagração episcopal, em união com o Sumo Pontífice e sob 
a sua autoridade, naquilo que se refere ao magistério e ao governo pastoral: todos 
unidos num colégio ou corpo a favor de toda a Igreja de Deus. Individualmente, 
exercem-no  para  com  a  porção  do  rebanho  do  Senhor  a  cada  um  assinalada, 
quando cada um cuida da igreja particular que lhe fora confiada, ou quando vários 
reunidos  provêem  a  certas  necessidades  comuns  a  diversas  igrejas.  Por  isso,  o 
sagrado  Concílio,  tendo  em  conta  as  condições  da  sociedade  humana,  que  em 
nossos dias está evoluindo para uma ordem nova, e desejando determinar mais em 
particular o múnus pastoral dos Bispos, estabelece tudo quanto segue.141 

 
Essa comunhão não só em sentido místico, mas orgânico, que também exige não 

só caridade, mas meios concretos de comunhão, isto é, uma forma jurídica que a 

sustente também. Não cabe ao Papa, como o que preside o Colégio, e ao Colégio dos 

Bispos um autoritarismo ou um totalitarismo, a comunhão hierárquica precede antes 

de tudo a fé e o serviço para com todo o Povo de Deus. Portanto, a Teologia da Igreja, 

aponta para o Colégio dos Bispos como compreensão orgânica da comunhão de fé e 

serviço para a unidade de toda a Igreja. 

Após o Concílio Vaticano II, foram estruturadas formas para que a colegialidade 

seja exercida na Igreja: 

 
Os organismos colegiais de que a Igreja dispõe hoje são os seguintes: estrutura da 
Sé Apostólica (cf. Christus Dominus 9; Constituição Apostólica Regimini Ecclesiae 
Universae,  de  Paulo  VI,  datada  de  15  de  agosto  de  1967,  reformulada  pela 
constituição Apostólica Pastor Bonus, de João Paulo II, datada de 29 de junho de 
1988)  e  os  Sínodos  periódicos,  celebrados  em  Roma  (cf.  Christus  Dominus  5). 
Também  pode  ser  incluída  a  organização  nacional  dos  bispos  de  um  país  em 
conferência episcopal (cf. Christus Dominus 37 e 38), como a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), para o Brasil, e organizações mais amplas, como é o 
caso  do  CELAM,  para  América  Latina.  Os  leigos  também  devem  participar,  de 
acordo com o espírito dos documentos magisteriais recentes (cf. Lumen Gentium 
32 e 33).142 

 
Do princípio de Colegialidade nasce a participação na Igreja dos demais fiéis. 

Não em forma de democracia, mas como uma forma de comunhão de fé e de serviço 
 

141  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Christus Dominus, n° 1-2. 
142  HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Amada Igreja de Jesus Cristo, 2013, p. 174. 
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pela unidade da Igreja. Todas as outras formas que o próprio Direito Canônico 

apresenta como reflexão pós-conciliar, servem para elaborar na estrutura da Igreja 

formas de diálogo para que a unidade da fé e a unidade do ministério da Igreja aconteça 

de modo orgânico e que todos os fiéis, cada um no seu estado de vida, possa participar. 

 
3.1 Teologia de Ratzinger 

 
 

Na obra, O Novo Povo de Deus, o teólogo, Ratzinger, explicita a doutrina do 

Concílio Vaticano II e faz um apanhado geral da história da Igreja e a relação da palavra 

Colégio com a vida pastoral. A colegialidade da Igreja não como uma tese teológica 

distante da vida dos fiéis, mas como modo de agir e ser na comunidade cristã. O teólogo 

Ratzinger faz compreender a relevância histórica do seguinte modo: 

 
Os estudos modernos fizeram com que se pudessem ressaltar duas etapas dessa 
história:  nas  cartas  do  papa  que  reinaram  nos  séculos  IV  e  V  e  na  linguagem 
litúrgica da mesma época, “colégio” é palavra corrente, que no âmbito da Igreja 
universal  ou  das  Igrejas  particulares,  serve  para  exprimir  que  a  comunidade 
apostólica,  quer  a  comunidade  do  bispo  e  dos  presbíteros,  ou  quer  ainda,  a 
comunidade de todos os bispos. Na teologia católica dos séculos XV-XIX, de modo 
especial  entre  os  teólogos  de  língua  italiana,  a  ideia  do  caráter  colegial  do 
episcopado  universal  ocupa  um  lugar  de  grande  destaque,  mesmo  entre  os  que 
defendem acirradamente o primado.143 

 
A busca dos bispos e dos teólogos caminha em duas direções: a primeira não 

apresentar a palavra Colégio como a teologia Protestante compreende; a segunda é 

afirmar a ideia do Colégio sem perder o conceito do Primado que fora definido com o 

Concílio Vaticano I. Para tanto, o Concílio Vaticano II, faz o caminho de compreensão 

da sucessão apostólica, e do Episcopado. Para Ratzinger a compreensão da Escritura, 

da Patrística, do desenvolvi 

mento da Teologia, não difere nem do Concílio Vaticano I, nem do Vaticano II; o que 

para o teólogo terá problema é a questão do Sacramento e do Direito. No documento 

de Ecclesia (texto-base para a discussão na sala conciliar), havia sido separado a 

questão do Sacramento com a Colegialidade, o que atualmente chama-se poder de 

ordem e podes de jurisdição. Na sequência da história não houve nunca a separação 

dos conceitos (Sacramento e Colégio), no texto preliminar do concílio havia sim um 

 
143  RATZINGER, Jospeh. O Novo Povo de Deus, 2016, p. 211. 
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caminho de lógica, uma sequência das ideias. O que durante muito tempo era discutido 

com divergência, poder de ordem e poder de jurisdição, com a definição conciliar fica 

agora claro e inseparável. É mister recordar, que o período da Idade Média foi um 

período em que esses dois poderes estavam separados e eram vistos em separados, o 

que levou a Igreja Ocidental (rito latino) a assumir uma concepção diferente na sua 

teologia do direito, período em que foi esquecida a reflexão dos Santos Padres sobre a 

colegialidade. 

Na teologia do concílio há uma novidade que foi resgatada: a primeira, a 

sacramentalidade da colegialidade dos bispos está na origem da Igreja, está no seu 

fundamento, e a visão do direito positivo deve ser pensada a partir do Sacramento e da 

origem da Igreja; a segunda, é que o pensamento medieval que separava a ideia de 

Episcopado com o Sacramento, o Bispo era aquele que recebia um poder de jurisdição, 

já havia lhe sido conferido o poder da Eucaristia, portanto, estava dissociada o mistério 

de comunhão ao ministério Episcopal. Na reflexão teológica do concílio há uma 

retomada Patrística para a compreensão de unidade entre poder de ordem e jurisdição, 

já que o Episcopado e o Colégio dos Bispos constituem uma realidade do desejo de 

Cristo que reflete na Igreja nascente. 

Ratzinger desenvolve todo esse conceito a partir de quatro ideias para a 

unidade: 

O estudo que fizemos, ajuda-nos a compreender a unidade da Igreja. A natureza da 
unidade  da  Igreja  pode  ser  explicada  através  dos  quatro  seguintes  conceitos: 
communio  –  collegium  –  caput  –  membra.  Graças  a  eles,  compreendemos 
também o que significa: pertencer ao colégio episcopal. Considerando o conjunto 
desses conceitos podemos compreender também qual seja o  eixo da unidade. A 
communio, em seu mais pleno significado espiritual de comunhão no e com o corpo 
do Senhor, há de se realizar na comunhão da Igreja hierarquicamente ordenada. O 
próprio conceito de comunhão já inclui a pluralidade das ‘comunhões’ locais, ou 
para usar a linguagem da Igreja primitiva, ela já inclui o grande número de Igrejas 
(locales, episcopales), e exclui a possibilidade de pensar que se possa estabelecer a 
unidade unicamente sobre a base da relação com o  ‘chefe’.  A  unidade da Igreja 
requer a estrutura do colégio como representação das Igrejas e da sua comunhão 
interna.144 

 
A ideia  de comunhão  orgânica  perpassa todo o conteúdo  da  colegialidade  da 

Igreja e do Primado. No princípio de comunhão orgânica é que se desenvolve o conceito 

de direito positivo. O Direito Canônico de 1983 vai refletir o princípio de comunhão 

orgânica nos seus cânones, onde haverá a busca de compreender comunhão e serviço 
 

144  RATZINGER, Jospeh. O Novo Povo de Deus, 2016, p. 219. 
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como um caminho comum. O poder de ordem e poder de jurisdição ligados ao 

Sacramento da Ordem, em especial ao grau do Episcopado, tem por finalidade a 

unidade da Igreja e a colegialidade. 

A Tradição da Igreja remonta a essa realidade de unidade. Se os presbíteros e os 

diáconos exerciam de alguma maneira um colegiado, os bispos eram sinais da unidade, 

por não exercerem sozinhos o poder de jurisdição e o poder de ordem. Nas 

comunidades pós-apostólicas já havia na sua estrutura uma hierarquia ministerial, 

com o passar do tempo essa estrutura vai se solidificando, a tal ponto dos primeiros 

concílios refletirem a colegialidade dos bispos. Fica clara na liturgia, a grande Tradição 

da Igreja, quando é solicitado que na Ordenação Episcopal tenham três bispos 

ordenantes, para a validade da ordenação e sinal da Colegialidade dos Bispos. 

 
Conclusão 

 
 

Nos dias atuais o tema da Colegialidade vem tomando novas configurações, ou 

se desviando de sua concepção inicial, melhor dizendo, da concepção de comunhão. O 

aumento de grupos de extremos na comunidade cristã vem sendo  configurados por 

uma exclusão do princípio de continuidade dos concílios ecumênicos. De um lado há a 

defesa de um desejo de democracia na Igreja145, de outro lado um “antipapismo” pela 

rejeição de Francisco  como Romano Pontífice. A reflexão teológica é realizada num 

caminho, que como diz a Gaudium et Spes, realizado entre “alegrias e esperanças, as 

tristezas e as angústias”146 tendo a luz dos olhos a Escritura, a Tradição e o Magistério. 

Nesse  caminho  teológico  se  faz  necessário  olhar  a  comunhão  orgânica  do  Concílio 

Vaticano II, que não é restrita a ele, mas a todos os concílios que houveram no coração 

da Igreja. Em todos eles, é possível afirmar uma retomada as fontes, e sobre tudo, ao 

Mistério de Comunhão. 

Fica mais claro no caminho dos Concílios quando a Igreja se vê não questionada, 

mas em busca da unidade e da comunhão. Quando dos oito primeiros concílios o 

caminho é unidade da Pessoa de Jesus Cristo, que consequentemente possui referência 

 
145RAUHEIN, Walter. Mulheres católicas em revolta: nada de missa, somos discriminadas. Publicada 
por La Stampa, 13-05-2019. Tradução Luisa Rabolini. IHU Online. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/589118-mulheres-catolicas-em-revolta-nada-de-missa- somos-
discriminadas. Acesso em: 03 de Jul de 2019. 
146  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Gaudium Et Spes, n° 1. 
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a Trindade e a Igreja – não há Igreja sem Cristo, nem Cristo sem a Igreja. Quando do 

Concílio de Trento, nasce na Igreja uma “Contra Reforma”, que na verdade faz a 

comunidade de fé buscar a unidade e a comunhão. Momentos da História da Igreja que 

foram “volta ás fontes” sem perder a Escritura, a Tradição e o Magistério, mas antes 

ainda, a retomada do mistério de comunhão orgânica. 

As rápidas mudanças, a facilidade dos meios de comunicação e a fluidez de 

informações criam um ambiente hostil para a visão de comunhão orgânica. Se no 

Concílio Vaticano II houve os dois caminhos de insegurança que hoje de alguma 

maneira estão diante da comunidade de fé (uma Igreja democrática aos moldes 

Protestante; e de outro lado uma Igreja totalitarista, aos moldes de uma visão 

juridicista), o mesmo concílio nos ilumina a luz da compreensão da Escritura e 

Tradição a centralidade do desejo de unidade de Cristo operado através de Pedro e dos 

demais Apóstolos. A compreensão do tesouro da fé, que o tempo concedeu a 

comunidade cristã é mais importante que visões distorcidas de Igreja que não buscam 

a unidade, mas uma cristandade: seja ela a cristandade protestante democrática; seja 

ela a cristandade totalitarista. Para que exista um caminho orgânico são necessário os 

fundamentos sólidos. 

Os tempos atuais não pedem a Igreja uma nova interpretação, mas uma 

retomada do tratado sobre a Igreja: a Lumen Gentium, com seus sólidos fundamentos, 

juntamente com a Nota Prévia, que iluminam a eclesiologia do tempo atual. Há que se 

retomar uma eclesiologia baseada na Escritura, na Tradição e no Magistério. Tendo 

como resultado o mistério de comunhão orgânica. Quando a eclesiologia está 

fundamentada numa visão de adaptação da realidade, ela se esquece da Escritura, pois 

nega o fundamento da Revelação. Quando a eclesiologia está fundamentada numa 

visão sócio-cultural, ela nega a Tradição recebida e constitutiva da fé dos Apóstolos e 

de todos os que precederam na comunidade eclesial. Por fim, quando a eclesiologia 

está fundamentada na parcialidade da verdade, isto é, relativiza a construção do 

Magistério de mais de vinte séculos, torna-se uma eclesiologia que anuncia a si mesma, 

e não a Jesus Cristo. 
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6. O VATICANO II E O LEIGO: UMA NOVA VISÃO 
 
 

Jonas S. Duarte147 

Introdução 
 
 

Ultrapassados  mais  de  cinquenta  anos  da  realização  do  Concílio  Ecumênico 

Vaticano  II  (1962-1965),  está-se  ainda  em  meio  à  “metabolização”  das  profundas 

mudanças que foram nele erigidas na e para a Igreja. Segue-se, desse modo, em um 

ritmo  pari  passu,  em  pleno  processo  de  sua  realização  e  consolidação.  Isso  enseja, 

natural  e  consequentemente,  muitas  adaptações.  Tudo  em  decorrência  das  novas 

compreensões    teológicas,    eclesiológicas    e    pastorais    trazidas    à    luz    por    esse 

extraordinário Concílio. Aliás, O Vaticano II desenvolveu, também, muitas orientações 

seguras  sobre  relevantes  outros  temas  para  o  mundo  contemporâneo  e  não  só  dos 

cristãos-católicos. 

Algumas atualizações (e inovações), senão todas, foram resultados de imperiosa 

necessidade de adequação aos novos tempos e frutos de um natural processo evolutivo 

da Igreja, e da sociedade como um todo, sob as luzes do Espírito Santo. 

Um dos temas mais sensíveis enfrentado pelo Concílio, e de inadiável exame, ou 

reexame, fora a questão do leigo na Igreja. Tal sensibilidade impunha-se como 

consequência da condição anacrônica e subserviente do fiel leigo na sua estrutura que, 

de sua parte, era decorrente da compreensão pré-conciliar a respeito de sua natureza 

eclesial. Havia, nessa concepção/visão, inegavelmente, decisivo influxo de um 

pensamento medieval sobre o leigo na Igreja. 

Outra causa que concorreu para a revisão do papel do leigo na Igreja foi a 

consciência tardia da dimensão do seu universo no contexto católico universal. Esse 

universo, afinal de contas, compreende, quantitativamente, esmagadora maioria na 

Igreja. Sua condição e seu papel nessa estrutura, alcançados e superados pelos novos 

tempos, precisavam ser revistos como, ipso facto, fora feito. Essa parcela de crentes 

então, abundantemente majoritária na Igreja, não poderia ser negligenciada num 

Concílio que propunha-se pastoral e “renovador” (aggiornamento). E assim foi feito 

conforme veremos nessa breve reflexão. 

 
 

147  Mestrando em Teologia Sistemática na PUCRS. E-mail: jonas1505@hotmail.com 
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1 Uma nova visão do leigo 

 
 

Expostas essas breves considerações introdutórias e antes de qualquer maior 

exame, propriamente, sobre o leigo no Concílio é oportuno apontar alguns elementos 

relevantes sobre a composição dessa curiosa denominação na estrutura eclesial 

marcadamente no período medievo. 

O substantivo leigo, que também pode ser adjetivo, passou a ser empregado, 

sobretudo na Idade Média, para diferenciar o povo muitas vezes iletrado e que não 

tinha acesso à Bíblia e tampouco ao Latim, língua oficial da Igreja Católica Apostólica 

Romana. Nesse período, o termo designava principalmente os serviçais dos conventos 

ou, de outro modo, era associado a essas funções subalternas ou sem maiores 

qualificações. 

Assim, a conotação de leigo era, na verdade, pejorativa. Quando perscrutada a 

sua  origem,  constatamos:  a  palavra  laós,  do  grego,  que  designa  um  coletivo  para 

pessoas  que  pertencem  a  Deus  (quer  judeus  ou  cristãos)  –  “povo  de  Deus”148.  Têm 

também significados aproximados de “missa”, “multidão”, “agregado social”. No grego 

clássico,  porém,  o  sentido  é  de  “povo  inferior”,  “multidão  inferior”.  Em  traduções 

latinas,  laicus,  e  nos  sinônimos  empregados  para  expressar  o  significado  de  laïkós, 

derivado  de  laos,  leigo  também  tem  os  seguintes  sentidos:  “idiota”,  “iletrado”, 

“secular”, “plebe”. 

 
A palavra “leigo” (laikós) não ocorre nem na LXX nem no Novo Testamento. O 
conceito   aparece   pela   primeira   vez   na   Primeira   Carta   de   Clemente   como 
designação daqueles que, no povo de Israel, não eram nem sacerdote nem levitas. 
A partir daí, desenvolveu-se em Tertuliano, Clemente de Alexandria e outros, sem 
tardar, uma compreensão análoga ao uso linguístico profano daquela época, que 
fazia diferenciação entre os detentores de cargos e a plebs, o povo simples. Leigos 
eram, segundo esse entendimento, as pessoas privadas ocupadas de seus próprios 
negócios,  que  eram  tidos  como  não  competentes  para,  nem  conhecedoras  de, 
questões públicas.149 

Desse modo, embora o termo leigo designasse na Igreja, num primeiro 

momento, aquele que não é ordenado ou consagrado (em similaridade aos sacerdotes 

e levitas), criou-se o entendimento de que, em realidade, era aquele que nada sabia 

 

148 LAÓS apud LOUW, Johannes P.; NIDA, Eugene A. LOUW, Johannes P.; NIDA, Eugene A. (Editores). 
Léxico   Grego-Português   do   Novo   Testamento:   baseado   em   domínios   semânticos.   Barueri,   SP: 
Sociedade Bíblica do Brasil, 2013, p. 112. 
149  KASPER, Walter. A Igreja Católica: Essência, Realidade, Missão. São Leopoldo: Unisinos, 2012, p. 
265. 
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sobre a religião Católica e a Bíblia e que, portanto, deveria submeter-se aos ditames do 

clero. Isso acentuava ainda mais as diferenças entre o clero e o povo fiel e leigo, e de 

forma absolutamente negativa com relação a estes. 

Com referência ao papel do leigo, na mentalidade pré-conciliar, pode-se 

assinalar que consistia, sinteticamente, no seguinte: ele, antes de tudo, deveria primar 

pela passividade, ou seja, apenas escutar os pastores, calar, obedecer a eles (e, claro, 

financiá-los). Sua atividade maior, dessa forma, consistia tão somente na 

receptividade. 

A espiritualidade nesse longo período da Igreja é a consistente do modelo 

religioso ou monástico, também chamada de espiritualidade emprestada. Consiste 

sucintamente no seguinte: o cristão no mundo santifica-se precisamente através 

daqueles momentos de adoração (propiciados pelos clérigos), onde ele consegue 

subtrair-se aos seus condicionamentos próprios de cristãos no mundo. É a busca da 

ascese sem qualquer interferência ou comunicação com a vida cotidiana, 

maximamente possível, nos moldes da vida nos mosteiros. Seria como se a vida privada 

e as suas concernentes atividades no mundo secular fossem, de per si, profanas e 

desprovidas da capacidade de ser culto agradável a Deus. 

Numerosos textos conciliares, entretanto, proclamam o contrário: o leigo por seu 

batismo, por seu sacerdócio comum, por sua participação na tríplice função de Cristo, 

por toda sua vida, profissional, conjugal, familiar, social, de lazer, por tudo enfim, 

converte-se em sacrifício agradável a Deus e em meio de santificação em si mesmo, 

sem ter de deixar de ser o que é e o que vive diariamente. 

Leigos,   segundo   a   nova   perspectiva   conciliar   expressada   na   Constituição 

Dogmática  Lumen  Gentium,  são  os  fiéis  que,  incorporados  a  Cristo  pelo  batismo, 

integrados  ao  povo  de  Deus  e  feitos  partícipes  a  seu  modo  da  função  sacerdotal, 

profética e real de Cristo, exercem na Igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão 

na parte que lhe corresponde: construir o Reino de Deus, ocupando-se dos assuntos 

temporais  e  ordenando-os  segundo  Deus. Resgatou,  dessa  maneira,  o  papel 

fundamental do leigo como membro do povo de Deus e protagonista da evangelização 

e da promoção humana, na condição de participante do múnus sacerdotal, profético e 

régio de Cristo, devendo contribuir para a santificação do mundo a partir de dentro.150 

 
 

150  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, 31. 
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Pretendeu  também  o  Concílio  superar  a  compreensão  que  dominava  sobre  a 

distância existente entre o povo e o clero, designando nessa Constituição que os leigos 

integram o povo de Deus: “Por leigos entende-se aqui o conjunto dos fiéis, com exceção 

daqueles que receberam uma ordem sacra ou abraçaram o estado religioso aprovado 

pela Igreja...”151.  Nessa nova concepção definiu o leigo mudando de uma significação 

negativa para uma definição positiva ou afirmativa ao conceito, pois até o Concílio era 

comum definir-se o leigo apenas como aquele que “não é nem clérigo nem religioso”, o 

que   não   ultrapassava   uma   definição   por   exclusão   ou   negativa.   Bem   distante 

qualitativamente disso, resgatou o leigo como membro do povo de Deus e protagonista 

da  evangelização  e  da  promoção  humana,  na  condição  de  participante  do  múnus 

sacerdotal,  profético  e  régio  de  Cristo.  Não  se  tratou  de  uma  simples  alteração 

conceitual na definição, mas uma nova visão teológica e eclesial. 

Enfatizou, ainda, no mesmo texto, que a missão do leigo coincide com a própria 

missão global da Igreja, existindo, portanto, uma missão conjunta ou coincidente entre 

ambos: “Aos leigos compete, por vocação própria, buscar o reino de Deus, ocupando- 

se das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus”. Missão que deverá ser levada 

a termo tal como pediu Jesus aos seus discípulos, ao modo de fermento.152 

Por fim, resta ainda referir que no Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre o 

apostolado dos leigos, exorta-se que o leigo deve sentir-se membro ativo da Igreja, deve 

saber-se chamado ao apostolado, e não porque isso lhe foi concedido pela hierarquia, 

mas  porque  isso  nasce  da  essência  de  sua  vocação  cristã,  jamais  podendo,  por 

conseguinte, deixar de existir na Igreja153. 

 
Conclusão 

 
 

Em conclusão e em consonância ao que foi exposto, é possível afirmar que o 

leigo é o cristão em sua pureza primordial, a forma mais comum de ser cristão. 

É lícito, portanto e finalmente, consignar, de maneira exortativa e fiel ao 

Concílio, que os leigos vivem no mundo, no meio de todas e cada uma das profissões e 

nas circunstâncias ordinárias da vida familiar, profissional, social, etc., tecendo aí suas 

 
151  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, 31. 
152  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumen Gentium, 31. 
153  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Apostolicam actuositatem, n. 1. 
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existências. E é justamente aí que Deus os chama, para contribuírem com a santificação 

do   mundo   através   de   suas   próprias   funções.   Guiados   pelo   espírito   evangélico, 

manifestando Cristo aos outros principalmente com o testemunho de vida e fulgor da 

sua fé, esperança e caridade. É certo também que a alma de qualquer apostolado no 

seguimento de Cristo é a caridade, mas os leigos, de sua parte, são chamados de modo 

especial  porque  estão  naqueles  lugares  e  circunstâncias  onde  a  Igreja,  somente  por 

meio deles, pode estar e vir a ser sal da terra: “Os leigos são homens e mulheres da 

Igreja no coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da Igreja”.154 
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7. A OPÇÃO PELOS JOVENS A PARTIR DO CONCÍLIO ECUMÊNICO 

VATICANO II 

 

Luísa de Lucas155 

Introdução 
 
 

O papel dos jovens na evangelização da juventude é insubstituível. Eles 

são parte do corpo de Cristo e necessitam de escuta, orientação e espaço para 

exercerem sua missão. Atenta aos clamores da juventude, aos desafios do anúncio do 

Evangelho, à necessidade de abertura e volta ao chamado do Espírito Santo, a Igreja, 

animada por João XXIII conclama os bispos e toda a igreja para um dos momentos 

principais de sua história: o Concílio Ecumênico Vaticano II. 

Esse  fato  eclesial  e  eclesiológico  do  começo  de  1960  marca  o  início  de  uma 

importante  abertura  da  igreja  ao  mundo,  especialmente  no  que  se  refere  à  uma 

eclesiologia de comunhão ad intra e ad extra. O Concílio Vaticano II caracterizou-se 

pela  abertura  e  olhar  de  reconciliação  para  com  a  humanidade  em  suas  complexas 

realidades. O Concílio deu maior visibilidade do papel positivo e participativo da fé 

católica na sociedade.  Diante dessa visão do  Concílio em relação  à  realidade  social, 

entende-se que os jovens compunham o cenário dos temas conciliares, uma vez que 

esses eram parte integrante da sociedade e de suas urgências por serem esses (as) filhos 

(as) amados (as) de Deus, carentes de cuidados, necessitados(as) da salvação doada 

por Jesus Cristo; a Igreja tem a missão de levar adiante esse dom até o final dos tempos. 

A Igreja conciliar levou para suas pautas a realidade de tantos jovens que por diversas 

razões  afastavam-se  da  religião,  bem  como  se  atentou  aos  conflitos  geracionais 

existentes,  não  deixando  de  reconhecer  que  esses  jovens  também  eram  capazes  de 

assumir a fé. 

A Igreja, já no início do século XX buscava um trabalho mais organizado com a 

juventude, com uma metodologia, acompanhamento, coordenação e o desejo desse 

grupo também atuar junto à hierarquia da Igreja, difundindo os princípios católicos na 

vida individual, familiar e social. Segundo Rogério Oliveira, esse desafio de fazer 
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crescer  o  Reino  e  a  credibilidade  da  Igreja  foi  chamado  de  “Ação  Católica”156(AC). 

Durante o papado de Pio XII (1939-1965) desenvolveu-se a Ação Católica Especializada 

(ACE)  fazendo  com  o  que  o  cristianismo  pudesse  entrar  mais  nos  setores  onde  os 

jovens estavam inseridos e a igreja não tinha credibilidade. Segundo a mentalidade da 

época, muitos foram formados para serem passivos diante de uma igreja clerical. Essa 

postura só começou a mudar após o Concílio Vaticano II (1962-1965). 

O presente artigo analisará a opção preferencial que a igreja fez pela 

evangelização da juventude desde o Concílio Vaticano II a partir de vários documentos, 

conferências episcopais e de diversos encontros como as Jornadas Mundiais, Sínodos 

e Assembleias. Papa Francisco tem afirmado em seus pronunciamentos que são os 

jovens que podem ajudar a igreja a não cair na corrupção e a não se acomodar. Sua 

esperança nos jovens é evidente. O futuro e o presente da igreja, corpo de Cristo, 

passam sempre pela fé e pela renovação trazidas pela juventude. Portanto, a juventude 

é Igreja e tem uma presença efetiva e dinâmica na Igreja para a continuação do Reino 

de Deus. 

 
1 Apostolado dos jovens no Concílio Vaticano II 

 
 

Diante da realidade das novas gerações, a Igreja permaneceu crendo no futuro 

que  essas  podiam  construir  para  toda  humanidade.  O  Concílio  Vaticano  II  se 

caracterizou pela abertura e olhar da mãe que busca resgatar e reconciliar seus filhos 

e  o  mundo  em  suas  complexas  mudanças.  Conforme  Maria  Clara  Bingmer,  João 

XXIII denominou esse evento eclesial como um “sopro de inesperada primavera”, 

por isso, “abrir as janelas da Igreja para que possamos olhar para fora, e para que as 

pessoas possam olhar para dentro”.157  O Concílio buscou “um papel mais positivo e 

participativo da fé católica na sociedade.” 158 O Papa Paulo VI assim como João XXIII 

afirmaram o desejo conciliar de fazer valer a misericórdia diante da sociedade e de 

seus sofrimentos.159 Por isso, entende-se que seu olhar aos jovens externou cuidado e 

 
 

156 OLIVEIRA, Rogério. Pastoral da Juventude: e a igreja se fez jovem. São Paulo: Paulinas, 2002, p. 15. 
157     BINGEMER,   Maria   Clara.   Vaticano   II   uma   referência   do   nosso   tempo.   Disponível   em: 
https://www.oarcanjo.net/site/vaticano-ii-uma-referencia-do-nosso-tempo/ Acesso em: 12 de jun. de 
2019. 
158  BINGEMER, M. C. L. El concilio y la emergência del laicado. Concilium, Roma. n. 346, 2012, p. 408. 
159  BINGEMER, M. C. L. El concilio y la emergência del laicado. Concilium, Roma. n. 346, 2012, p. 408. 

http://www.oarcanjo.net/site/vaticano-ii-uma-referencia-do-nosso-tempo/
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preocupação com o presente e o futuro de cada um, com suas possibilidades de 

salvação ou perdição em meio à realidade em que estavam inseridos. 

 
Os  jovens  exercem  na  sociedade  de  hoje  um  influxo  de  maior  importância.   As 
condições em que vivem, os hábitos mentais e até as relações com a própria família 
estão profundamente mudadas. É frequente passarem com demasiada rapidez a 
uma condição social e econômica nova. Por um lado, cresce cada vez mais a sua 
importância social e até política; por outro  lado, parecem incapazes de assumir 
convenientemente as novas tarefas (AA 12).160 

 
A Igreja entende serem os jovens, especialmente os mais pobres, as principais 

vítimas  das  degradantes  condições  que  desfiguram  o  homem  em  sua  semelhança  a 

Deus. Ela posiciona-se veementemente pela vida, pelo respeito ao outro, tendo acima 

de tudo, a sacralidade da vida do ser humano em Deus e os meios necessários para 

mantê-la dignamente. Junto aos jovens, Paulo VI via a esperança da Igreja, isto é, a 

partir   deles   as   possibilidades   e   os   desafios   de   fazer   acontecer   os   propósitos 

provenientes dos   trabalhos   conciliares.   Conforme   o   documento Apostolicam 

Actuositatem,  a  importância  do  jovem  na  vida  social  exige  dele  uma  atividade 

apostólica  e  um  amadurecimento  da  consciência  da  sua  própria  personalidade, 

assumindo espaços e atividades sociais e culturais. Tal zelo, se vier imbuído do espírito 

de  Cristo,  e  estiver  animado  por  um  espírito  de  obediência  às  lideranças  da  igreja 

produzirão muitos frutos. Os pastores também devem tornar-se apóstolos dos jovens, 

realizando  o  apostolado  no  meio  deles  e  através  deles,  levando  em  conta  suas 

realidades  (cf.  AA  12).  Os  adultos  devem  estabelecer  com  os  jovens  um  diálogo  amigo, 

superando  a  distância,  favorecendo  o  conhecimento  mútuo  e  a  rica  troca  de  experiências. 

Na juventude se encontra a possibilidade de uma Igreja disposta a dar espaço 

para a dinamização do Espírito em meio à sociedade, permitindo o florescer de nova 

força  para  si  e  para  toda  humanidade.  Os  documentos  conciliares  possibilitam 

compreender isso, quando deixam transparecer a grande preocupação com a educação 

das novas gerações, em vistas de uma formação integral que levasse em consideração 

também a experiência de Deus e dos valores cristãos, pelo bem de todos (Cf. GE 01). A 

Igreja  pede  às  novas  gerações,  juntamente  a  adesão  à  fé  por  meios  sacramentais  e 

litúrgicos, que assumam a missão de empenhar suas vidas na construção de um mundo 

mais digno e justo para toda humanidade por meio de seu testemunho de união a Jesus 

 
160  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Apostolicam Actuositatem, n.12 
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Cristo. A Igreja confia a missão de anunciarem os valores evangélicos a todos os povos, 

permitindo que Cristo viva entre todas as nações, nas mais diversificadas culturas. 

 
Dessa   forma,   o   Concílio   incentivou   os   jovens   a   participar   e   a   dar   sua 

contribuição na Igreja, povo de Deus.  Do ponto de vista de Yves Congar, o conceito de 

“Povo  de  Deus”  traz  consigo  uma  enorme  densidade  e  a  partir  daí,  nos  dá  três 

perspectivas, para significar a realidade que é a Igreja: primeiro, demonstrar também 

a  Igreja  construindo-se  na  história  humana;  segundo,  entendendo-se,  adentro  da 

humanidade,  a  diversas  categorias  de  pessoas  desigualmente  situadas  em  relação  à 

plenitude de vida que se encontra em Cristo e do qual é sacramento a Igreja por ele 

instituída; por último, expor o que é comum a todos os membros do Povo de Deus, 

antes que intervenha qualquer distinção entre eles, em razão de ofício ou de estado, no 

plano da dignidade da existência cristã.161 Portanto, aos jovens é designada uma missão 

especial na história e na realidade em que vivem: fazer apostolado (termo da época): 

são  missionários  mesmo  antes  de  amadurecer  totalmente  como  pessoas  e  como 

cristãos. Aqui está a novidade: a confiança de que o Espírito Santo age em todos os 

batizados, não só no clero (cf. AA 9, 12, 30 e 33). Isso parece pouco, mas muda tudo. 

Cuidem os adultos de estabelecer com os jovens um diálogo amigável, que permita 
a ambas as partes superarem a distância da idade, conhecerem-se mutuamente e 
comunicarem uns aos outros as riquezas que a cada qual são próprias. Os adultos 
estimulem a juventude ao apostolado, primeiro pelo exemplo, e dada ocasião, pelo 
conselho prudente e ajuda eficaz. (AA 12)162 

 
O  anúncio  do  Evangelho  ganha  força  quando  é  testemunhado  na  vida  dos 

cristãos, é uma “vocação eclesial, verdadeira missão evangelizadora no mundo”.163 Por 

isso, a Igreja ensina que os jovens devem ser os primeiros e imediatos apóstolos dos 

jovens,  realizando  o  apostolado  no  meio  e  através  deles  (cf.  AA  12).  A  atuação  do 

Concílio Vaticano II no relacionamento da Igreja junto à juventude, a declara também 

como a Igreja povo de Deus. Essa, formada por tantos rostos, etnias, culturas e grupos, 

sejam esses inseridos ou não na comunidade eclesial, é chamada a viver sua missão 

 
 
 
 

161  CONGAR, Y. A. Igreja como Povo de Deus. Concilium. In: FORTE, B. La Chiesa della Trinitá: Saggio 
sul mistero della Chiesa comunione e missione. San Paolo: Milano 1995. 
162  CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Apostolicam Actuositatem, n.12 
163   ROXO, Roberto M. Teologia e renovação. Petrópolis: Vozes, 1967, p. 213-214. 
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junto a toda humanidade, fazendo a experiência do encontro com Cristo e o 

anunciando a todas as nações. 

A constituição conciliar Gaudium et Spes nos fala da preocupação com os jovens 

que muitas vezes são alvos de valores contraditórios aos valores do Reino. Diz-nos que, 

“a  transformação  de  mentalidade  e  de  estruturas  põe  muitas  vezes  em  questão  os 

valores admitidos, sobretudo no caso dos jovens” (GS 7).164    Assim, a Igreja caminha 

com  os  jovens,  pois  eles  são  a  Igreja  de  Jesus  Cristo,  são  também  povo  de  Deus 

peregrino, objeto e sujeito de evangelização. Diante disso, é necessário que a própria 

Igreja saiba transmitir às novas gerações as razões de viver e esperar (cf. GS 31).  Paulo 

IV, na carta endereçada aos jovens na conclusão do Concílio, declara a confiança e a 

esperança que Igreja deposita nas novas gerações: 

 
É em nome deste Deus e de seu Filho Jesus que vos exortamos a alargar os vossos 
corações a todo o mundo, a escutar o apelo dos vossos irmãos e a pôr corajosamente 
ao seu serviço as vossas energias juvenis. Lutai contra todo o egoísmo. Recusai dar 
livre curso aos instintos da violência e do ódio, que geram as guerras e o seu cortejo 
de  misérias.  Sede  generosos,  puros,  respeitadores,  sinceros.  E  construí  com 
entusiasmo um mundo melhor que o dos vossos antepassados.165 

 

É  belo  e  profundamente  questionador  quando  o  Papa  Paulo  VI  conclama  os 

jovens e diz: “esperança da humanidade e os construtores de uma futura sociedade 

mais  humana  e  mais  justa”  (GS  31).  É  verdade  que  o  Concílio  não  dedicou  um 

documento ou algum capítulo especificamente aos jovens, porém não deixou de tê-los 

como alvo de suas preocupações, de sua formação e acompanhamento. Sua exortação 

manifesta  a  profunda  expectativa  e  esperança  que  a  Igreja  pós-conciliar  coloca  nos 

jovens, e também o compromisso que ela abraça junto às novas gerações. Interessa-se 

com as mais diferentes dimensões de sua vida, desde a educação, como podemos ver 

de maneira bem detalhada na Declaração Gravissimum Educationis, a constituição de 

famílias que  atuem positivamente na vida  de seus  filhos para que  estes  cresçam  de 

forma digna. 

Não podemos negar que muitas vezes a igreja não soube dar testemunho da sua 

autenticidade e pertença a Cristo, nem ouvir, compreender e acolher os jovens, 

 
 

164   CONCÍLIO ECUMÈNICO VATICANO II, Gaudim et Spes. n. 7. 
165   PAULO  VI,  PP.  Mensagem  aos  jovens  na  conclusão  do  Concílio  Vaticano.  In:  Disponível  em: 
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_pi_spe_19651208_epilog 
o-concilio-giovani_po.html. Acesso em: 12 de jun. de 2019. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_pi_spe_19651208_epilog
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_pi_spe_19651208_epilog
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negando sua verdadeira identidade de mãe e rocha protetora, o que contribui para que 

esses se afastem dela, mesmo que não abandonem a fé em Deus. Assim, ela é chamada 

a revelar aos jovens “a verdadeira razão de sua esperança” (1PD 3,15). É preciso dar o 

direito de a geração juvenil manifestar-se em suas realidades, sejam elas positivas ou 

negativas, mas tendo-a como parte do povo amado gratuitamente por Deus em suas 

situações de sofrimentos, e perenemente chamados a plena configuração com Cristo. 

 
Nas diferentes realidades, o Concílio contribuiu para uma nova visão na 

evangelização em sintonia com o mundo e a história. A Igreja latino-americana atenta 

às interpelações do Evangelho e aos desafios do tempo presente, organizou 

Conferencias Episcopais para poder pensar a sua própria caminhada, elencar 

prioridades por uma renovação. Esse momento histórico trouxe a opção pelos pobres 

e pelos jovens como frutos desse aggionarmento 166 que oportunizou o surgimento de 

uma nova eclesialidade. 

 
2 Opção pelos jovens em Puebla e a continuidade dessa tarefa: formar 
discípulos missionários na América Latina 

 
O Concílio Vaticano II (1962-1965) representou e continua representando um 

novo  tempo  na  vida  da  Igreja.  Segundo  a  teóloga  mexicana  Maria  Pilar  Aquino,  o 

concílio  trouxe  mais  vivências  e  compreensão  da  fé     para  a  América  Latina  e, 

consequentemente para os jovens, das mais diversas formas como a “ renovação da 

tradição eclesiológica comunitária do povo de Deus; as opções teológicas e pastorais 

da  Conferencia  Geral  do  Episcopado  Latino-americano  em  Medellin  (1968)  e  em 

Puebla  (1979),  que  procuraram  responder  aos  clamores  das  maiorias  sofridas  de 

nossos  povos,  fazendo  uma  leitura  contextualizada  dos  princípios  do  Vaticano  II;  o 

surgimento  e  a  consolidação  da  reflexão  identificada  com  a  visão  dos  oprimidos;  a 

fecundidade teológica e ministerial favorecida pelas Comunidades Eclesiais de Base; a 

 

 
166   Aggiornamento é  um  termo  italiano,  que  significa  “atualização”,  renovação.  Esta  palavra  foi  a 
orientação  chave  dada  como  objetivo  para  o  Concílio  Vaticano  II,  convocado  pelo  Papa  João  XXIII, 
pois para  adequar  a  Igreja  aos  tempos  atuais  não  deveria  significar  a  mera  adaptação  a  relações 
mutáveis,  mas  sim  abertura  ao  mundo  moderno.  O aggiornamento da  Igreja,  que  era  o  objetivo  do 
Concilio,  não  se  verificou  através  da  ruptura  com  a  tradição,  nem  com  a  adaptação  a  um  ambiente 
transformado; deu-se sobretudo de um aggiornamento que entrelaçou as tradições mais antigas, em 
parte esquecidas, com o tempo presente. 
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promissora incorporação de mulheres na tarefa teológica do Continente e do Caribe 

com uma linguagem congruente e integradora na condição de mulheres; a crescente 

sensibilidade  por  parte  de  numerosos  movimentos  sociais  e  eclesiais  por  parte  de 

numerosos  movimentos  sociais  com  realidades  que  exigem  ser  radicadas  como  o 

racismo, a divisão de classes, o machismo, além do pessimismo e da desesperança; e a 

emergência  da  coletividades  e  grupos  que  reclamam  seu  lugar  na  história,  como  os 

jovens, as mulheres e as populações negra e indígena.167 

Em  Medellin,  a  Igreja  reunida  para  a  II  Conferência  do  CELAM  exortava  os 

jovens, declarando que eles eram as novas grandes forças de pressão, que no contexto 

seriam  a  resistência  perante  os  opressores.  Na  década  de  80,  a  III  conferência  do 

CELAM realizada em Puebla (1979) declarava que junto com a opção preferencial pelos 

pobres ela também faz uma opção preferencial pelos Jovens. Se em Medellín a Igreja 

já demonstrava sua predileção pela juventude, em Puebla Ela declara sua preferência. 

A Igreja convoca os jovens a cada vez mais se engajarem nas questões sociais, culturais, 

políticas e religiosas, transformando a realidade e criando um mundo melhor. Assim, 

Puebla mostrando a cara jovem dessa época declara: 

 
A Igreja confia nos jovens. Eles são a sua esperança. A Igreja vê na juventude da 
América  Latina  um  verdadeiro  potencial  para  o  presente  e  o  futuro  de  sua 
evangelização. Por ser verdadeira dinamizadora do corpo social e especialmente do 
corpo eclesial, a Igreja faz uma opção preferencial pelos jovens, com vistas à sua 
missão evangelizadora no Continente (DP 1186).168 

 

Na América Latina, o Concílio teve um impacto profundo, com posicionamentos 

singulares do episcopado da Conferência Episcopal Latino-Americana (CELAM) que 

deram sintonia à caminhada continental da Igreja Católica. Em Puebla reforçam-se as 

duas opções: pelos pobres e pelos jovens. Pelos jovens, porque “a  juventude latino- 

americana  deseja  construir  um  mundo  melhor  e  busca  os  valores  evangélicos  da 

verdade, justiça e amor” (DP 1131). Consideram os bispos que “os pobres e os jovens 

constituem a riqueza e a esperança da Igreja na América Latina e sua evangelização é, 

por conseguinte, prioritária” (DP 1132).  Seguindo esse raciocínio, Paulo Singer afirma 

que “os jovens tendem a acreditar que, devendo construir um novo mundo, eles serão 

 

12    Cf. AQUINO, Maria Pilar. A Teologia, a Igreja e a Mulher na América Latina. São Paulo: Paulinas, 
1997, p. 66. 
168  CELAM. Conclusões da conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América 
Latina. 13. ed. São Paulo: Paulinas, 2004. 
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capazes de fazê-lo melhor, mais justo e mais livre do que o mundo em que vieram à 

luz”.169   Puebla  define  a  juventude  “não  só  como  um  grupo  de  pessoas  de  idade 

cronológica.  É  também  uma  atitude  frente  à  vida,  numa  etapa  não  definitiva,  mas 

transitória” (DP 1167). 

Os jovens latino-americanos e sua diversidade cultural e étnica caracterizam o 

rosto dessa geração intercontinental e, a sua situação e experiência social enriquecem, 

desafiam e renovam a igreja. Atualmente, contudo, “os jovens consideram a Igreja de 

diversas maneiras: uns a amam espontaneamente como ela é, sacramento de Cristo; 

outros a questionam para que seja autêntica; e não faltam os que procuram um Cristo 

vivo separado do seu corpo que é a Igreja. Há uma massa indiferente, passivamente 

acomodada   à   civilização   de   consumo   ou   outros   sucedâneos,   desinteressada   da 

exigência evangélica” (DP 1179).   O documento de Puebla considerou a importância 

dos jovens no corpo social e na Igreja e convidou-os a sentirem-se Igreja, novo povo, o 

povo das bem-aventuranças. 

O  teólogo  João  Batista  Libânio,  concluiu  que  “João  Paulo  II  insistira  na 

importância dos jovens. Os bispos se tornaram sensíveis a tal realidade tanto por causa 

do peso numérico quanto pelo poder transformador dos jovens. Em Puebla, estava-se 

a dez anos de distância daquele tufão juvenil do final da década de 1960, que produziu 

modificações  profundas  no  comportamento  da  sociedade.”170       Muitos  críticos  de 

Puebla temiam que houvesse divergência entre a opção pelos jovens e pelos pobres. Os 

anos seguintes à Conferência de Puebla revelaram que a opção pelos jovens não teve 

seu êxito. Conforme Libânio, “faltou maturidade de tempo e consciência”. Pareceu algo 

inesperado e não elaborado. Na análise de Libânio, não basta uma opção apenas afetiva 

pelas  novas  gerações,  essa  “deve  ser  efetiva,  concreta  por  uma  pastoral  juvenil 

orgânica, com acompanhamento e apoio real em diálogo mútuo entre jovens, pastores 

e  comunidades.  Exigem-se  maiores  recursos  pessoais  e  materiais  por  parte  das 

paróquias e das dioceses.”171  Essa retomada de Santo Domingo reflete o caráter antes 

 

169  SINGER, Paul. A Juventude como coorte: uma geração em tempos de crise social. In: ABRAMO, H. 
W.; BRANCO, P. P. M. (Orgs.). Retratos da Juventude Brasileira: análises de uma pesquisa nacional. 
Rio de Janeiro: Fundação Perseu Abramo, 2005, p. 27-35 ( 29). 
170     LIBANIO,    João    B.    Nas    pegadas    de    Medellin:    as    opções    de    Puebla.    Disponível    em: 
https://observatoriodaevangelizacao.wordpress.com/2018/12/04/nas-pegadas-de-medellin-as- 
opcoes-de-puebla/ Acesso em: 13 de jun.de 2019. 
171     LIBANIO,    João    B.    Nas    pegadas    de    Medellin:    as    opções    de    Puebla.    Disponível    em: 
https://observatoriodaevangelizacao.wordpress.com/2018/12/04/nas-pegadas-de-medellin-as- 
opcoes-de-puebla/ Acesso em: 13 de jun. de 2019. 
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idealista que realista de Puebla. 

A  Igreja  confia  nos  jovens,  vê  na  juventude  um  verdadeiro  potencial  para  o 

presente e o futuro da evangelização. Sugere uma diferencial e orgânica pastoral da 

juventude,  que  se  caracterize  por  levar  em  conta  a  realidade  social  dos  jovens  e 

apresentar-lhes  o  Cristo  vivo,  homem  e  Deus.  Conforme  Jon  Sobrinho,  o  Cristo 

apresentado  na  América  Latina,  parte  de  seu  aspecto  salvífico,  como  verdadeiro 

homem que, a partir de sua humanidade, revela sua opção pelos pobres e sua forma de 

viver  a  pobreza.  Essa  relação  configura  a  pessoa  de  Cristo  ao  nível  da  disposição 

interna, seu modo de vida e sua prática, havendo assim a identificação do povo latino- 

americano com um Cristo pobre que se apresenta nos pobres e realiza a salvação na 

história.172 

A “opção preferencial pelos jovens”, feita na Conferência Geral do Episcopado da 

América Latina de Puebla (1979), e renovada na Conferência de Santo Domingo (1992), 

ainda  precisa  ser  muito  mais  implementada.  Nesse  sentido,  a  criação  da  Jornada 

Mundial da Juventude foi outro exemplo da preocupação de João Paulo II em relação 

aos jovens, expressada desde os primeiros momentos de seu pontificado.  Ele aceitou 

dos jovens do Centro a cruz de madeira que se tornou um símbolo do Ano Santo no ano 

de 1983 e, no final das celebrações do Domingo de Ramos, 22 de abril de 1984, ele 

pediu aos jovens para carregar esta cruz por todo o mundo como um sinal da redenção 

e do testemunho de sua fé. A juventude assumiu este pedido. Além disso, ela respondeu 

ao convite do Papa, que os chamou a Roma, em 1985, para um encontro, por ocasião 

do Ano Internacional da Juventude, instituído pela Organização das Nações Unidas. 

Entre  outros  fatores,  estes  eventos  inspiraram  o  Santo  Padre  a  se  envolver  em 

encontros regulares com os jovens. As Jornadas Mundiais da Juventude iniciaram em 

1986 e reúne jovens católicos de todo o mundo e acontecem de 3 em 3 anos. Tem o 

intuito de celebrar a fé em Jesus Cristo e mostrar o rosto jovem da Igreja. A maior 

reunião  de  jovens  católicos  do  mundo  tem  atravessado  gerações  e  fronteiras,  e 

reunindo pessoas de todos os continentes. Já aconteceram 32 Jornadas Mundiais da 

Juventude, sendo a última realizada nesse ano no Panamá e no ano de 2013 no Brasil. 

Após quinze anos da Conferência de Santo Domingo, a V Conferência Episcopal 

Latino-Americana  e  do  Caribe  em  Aparecida  retoma  o  debate  com  a  pastoral  da 

 

172  Cf. SOBRINHO, Jon. Jesus na América Latina: seu significado para a fé e a cristologia. São Paulo: 
Loyola. 1985, p. 15 
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juventude.  Constata  que  “na  evangelização,  na  catequese  e,  em  geral,  na  pastoral 

persistem linguagens pouco significativas para a cultura atual e em particular para os 

jovens” (Documento de Aparecida, n. 100 d).173  Volta de novo “a opção preferencial 

pelos  jovens,  em  continuidade  com  as  Conferências  Gerais  anteriores,  dando  novo 

impulso  à  Pastoral  da  Juventude  nas  comunidades  eclesiais  (dioceses,  paróquias, 

movimentos etc.)” (DAp n. 446a), com uma série de propostas concretas. No horizonte, 

está a repetida afirmação de que os jovens constituem “a grande maioria da população 

da América  Latina  e  do Caribe. Representam enorme  potencial  para o  presente e  o 

futuro da Igreja e de nossos povos, como discípulos e missionários do Senhor Jesus”, 

“sentinelas da manhã” (DAp, n. 443). 

Para o teólogo Geraldo Hackmann, o jovem é muito importante para a Igreja. 

Para ele, Bento XVI segue a tradição de João Paulo II e refere-se diversas vezes à 

juventude, além de marcar presença no encontro internacional. Segundo ele, no 

documento de Aparecida há um ponto dedicado aos jovens: 

 
Depois de enumerar os desafios, o documento cita várias linhas de ação, e, entre 
elas, renovar de maneira eficaz e realista a opção preferencial pelos jovens, feita 
em  Puebla.  A  pouca  participação  dos  jovens  deve  ser  entendida  dentro  de  um 
contexto amplo de desmotivação e descristianização. Os meios de comunicação de 
massa  têm  uma  grande  responsabilidade  neste  aspecto.  As  dioceses  poderão 
organizar uma pastoral de juventude mais dinâmica e missionária, para atingir os 
jovens  de  forma  mais  eficaz,  inclusive  de  acordo  com  as  orientações  do  novo 
documento da CNBB sobre a juventude.174 

 

Essa volta ao debate sobre as novas gerações por Aparecida nos mostra a 

persistente preocupação da Igreja com os jovens e, implicitamente, a dificuldade de 

acesso a eles e o pouco vigor da opção de Puebla que se arrasta até hoje com carências 

e incertezas. A Conferência de Aparecida retomou o espírito Conciliar, em linguagem 

de nova evangelização, acentuando um projeto continental para formação de 

discípulos e missionários, ou seja, de “discípulos missionários” de Jesus Cristo. 

 
3 Os jovens no Pontificado Do Papa Francisco 

 
 
 

173  CELAM. Documento de Aparecida. Texto conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino- 
Americano e do Caribe. São Paulo: Paulus, 2007. 
174    HACKMANN, Geraldo. Da V conferência emerge uma Igreja comprometida com a vida humana, 
de       forma       integral.       Edição       224,       20       de       junho       de       2008.       Disponível       em: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/artiGO/1040-geraldo-hackmann Acesso em: 13 de jun. de 2019. 

http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/1040-geraldo-hackmann
http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/1040-geraldo-hackmann
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O Papa Francisco retoma a opção pelos jovens da Igreja latino-americana. A 

intuição de João XXIII a respeito de uma igreja de todos e, em especial, dos pobres 

encontrou na América Latina um campo fértil. O pensamento e atitudes do Papa 

Francisco mostram, que o modo como a Igreja latino-americana recepcionou o concilio 

Vaticano II chegou ao Papado. Uma Igreja que olha com misericórdia para os jovens e 

os pobres e age com compaixão. 

A opção pelos jovens foi feita com preocupante percepção da realidade e 

decidida vontade de levar em frente essa nobre causa. Mas houve como que um 

desânimo. Algumas dioceses, paróquias e movimentos trabalharam com afinco nessa 

frente de evangelização. Mas faltava algo mais. Como na parábola da semente, que uma 

vez semeada tem o seu tempo de germinação e maturação, também esta opção levou 

tempo: 40 anos para ser assimilada por toda a Igreja. Agora, é a Igreja inteira, sob a 

liderança do Papa Francisco, que chama em causa esta opção. 

Vemos neste pontificado, como no Concílio, o esforço por uma Igreja de portas 

abertas, capaz de iluminar os novos desafios, contando com a força de todos os 

batizados, fazendo com que ela seja a luz dos povos, Lumen Gentium. Os jovens são 

parte dessa Comunidade, neles está à esperança de uma Igreja em saída, de uma Igreja 

missionária, comprometida com todos, comprometida com o mundo e suas realidades, 

assim, 

 
[...] o Senhor renova-vos o convite para vos tornardes protagonistas no serviço; Ele 
quer  fazer  de  vós  uma  resposta  concreta  às  necessidades  e  sofrimentos  da 
humanidade; quer que sejais um sinal do seu amor misericordioso para o nosso 
tempo.   Para  cumprir  esta  missão.  Ele  aponta-vos  o  caminho  do  compromisso 
pessoal e do sacrifício de vós próprios: é o caminho da cruz.175 

 
É num contexto de acolhida, compreensão e misericórdia que os jovens devem 

ser reconhecidos em suas realidades, sem julgamentos ou condenações, mas acolhidos, 

ouvidos e compreendidos com ternura, acolhidos na gratuidade, para serem formados 

em Cristo e impulsionados à missão da construção de um mundo mais justo para todos. 

É   nesse   contexto   que   ouvimos   as   palavras   do   Papa   Francisco   diretamente   às 

juventudes  no  primeiro  ano  de  seu  pontificado,  durante  a  Jornada  Mundial  da 

Juventude  2013.  Além  desse  momento,  a  juventude  mundial  esteve  no  centro  das 

 
175  FRANCISCO, PP. Papa Francisco aos jovens: pronunciamentos da jornada de Cracóvia. São Paulo: 
Paulus, 2016, p. 40. 
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atenções da Igreja durante a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que 

ocorreu  em  outubro  de  2018,  em  Roma.  Padres  sinodais  e  lideranças  jovens  foram 

convidadas a debater sobre o tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. 

 
Deixei-me inspirar pelas riquezas das reflexões e dos diálogos do Sínodo do ano 
passado. [...] Desse modo, minha palavra estará carregada de milhares de vozes de 
fiéis de todo o mundo que fizeram chegar suas opiniões para o Sínodo. Mesmo os 
jovens não fiéis, que quiseram participar com suas reflexões, propuseram questões 
que em mim fizeram surgir novas perguntas.176 

 
Podemos dizer que a Igreja, por meio do Papa Francisco, espera que os jovens se 

façam ouvir, que não peguem da fé apenas o que lhes convém, mas que tenham nas 

bem-aventuranças e em Mateus 25 seu programa de ação. 

 
Amigos, Jesus é o Senhor do risco, o Senhor do sempre “mais além”. Jesus não é o 
Senhor do conforto, da segurança e da comodidade. Para seguir Jesus, é preciso ter 
uma boa dose de coragem, é preciso decidir-se a trocar o sofá por um par de sapatos 
que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas e nem mesmo pensadas, 
por estradas que podem abrir novos horizontes, capazes de contagiar-te a alegria, 
aquela alegria que nasce do amor de Deus, a alegria que deixa no teu coração cada 
gesto, cada atitude de misericórdia.177 

 
 

A Igreja é desafiada a sair de seus templos, a estar em saída, a despojar-se do 

poder e revestir-se do serviço, a abraçar o Corpo sofredor de Cristo nos irmãos e irmãs 

que se encontram nas mais diferentes realidades de miséria. O fenômeno mundial das 

migrações foi longamente considerado na reflexão durante o Sínodo. Também outras 

situações relativas à violência, ao mundo do trabalho, às exclusões e marginalizações, 

às angústias que marcam tantos jovens devem ter um olhar mais atento da Igreja. 

Diante de tão grandes desafios, a igreja é chamada a ser portadora de uma esperança 

ativa que vai ao encontro do outro para devolver-lhe a dignidade, dando ao mundo a 

vida em abundância em Cristo. Em Francisco reencontramos o apelo de estarmos nas 

periferias do mundo, nas periferias da existência, eis que ele nos diz: “prefiro uma 

Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja 

enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças (EG 

 

 
176  FRANCISCO, PP. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit: aos jovens e a todo o povo de 
Deus. São Paulo: Paulinas, 2019, p. 7. 
177  FRANCISCO, PP. Papa Francisco aos jovens: pronunciamentos da jornada de Cracóvia. São Paulo: 
Paulus, 2016, p.54. 



Luísa de Lucas| 91 
 

 
 

 

49)”178. É neste contexto de Igreja que nossas juventudes encontram seu espaço e sua 

valorização. 

Francisco não se cansa de confirmar a esperança da Igreja e da sociedade nas 

juventudes, não cessa de dizer-lhes o quanto acredita em cada um e no seu potencial, 

e incentiva-os a percorrer os caminhos de Jesus Cristo em meio à humanidade, 

promovendo o Reino até o dia de sua plenitude. O Pontífice sabe que as juventudes são 

“os atletas de Cristo”, os construtores de uma Igreja mais missionária, profética e bela 

e, a partir deles é possível acontecer uma sociedade melhor. 

 
4 Deus é Jovem 

 
 

A  Igreja  deposita  nos  jovens  a  esperança  de  cristãos  maduros  na  fé,  que 

alimentados pela verdadeira esperança possam ser esperança para todos, que repletos 

de vida sejam fecundidade de vida para a humanidade, que encontrem em Cristo os 

fundamentos para a própria existência, que tenham viva a convicção de que Jesus os 

espera  e  conta  com  cada  um.  Jesus  é  “jovem  entre  os  jovens  para  ser  exemplo  dos 

jovens e consagrá-los ao Senhor” (CV 22).  Ele não ilumina, de longe ou de fora, mas a 

partir  de  sua  própria  juventude  que  compartilha  com  todos.  Ele  é  “a  verdadeira 

juventude  de  um  mundo  envelhecido”  (CV32),  e  também  é  a  juventude  de  uma 

sociedade que espera por salvação. Os jovens são esperança do povo, “são os jovens 

que podem manter a igreja jovem, a não cair na corrupção, a não se acomodar, a não 

se orgulhar, a não se tornar uma seita, a ser mais pobre e testemunhal” (CV 37). 

As afirmações do Papa desinstalam, fazem com que os pastores da Igreja e seus 

agentes pastorais saiam ao encontro do futuro, não se fechem a ele, isto é, saiam ao 

encontro das juventudes, estejam abertos ao novo que com os jovens pode nascer na 

Igreja, não se acomodem diante de seus sofrimentos e desesperanças, pois eles são 

Igreja de Jesus Cristo, são o rosto jovem de Cristo. 

 
Aprendeu o trabalho de seu pai e, depois, substituiu-o como carpinteiro. Por isso, 
no Evangelho, uma vez é chamado “o filho do carpinteiro” (Mt 13,55), e, outra vez, 
simplesmente “o carpinteiro” (Mc 6,3). Esse detalhe mostra que era um rapaz como 

 
 

 
178 FRANCISCO, PP. Exortação Apostólica Evangelli Gaudium sobre o anúncio do evangelho no mundo 
atual. São Paulo: Paulinas, 2013. 
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os outros na aldeia e que se relacionava normalmente. Ninguém o olhava como um 
jovem estranho ou separado dos outros.179 

 
Esses aspectos da vida de Jesus podem se tornar motivadores para todo jovem 

que está crescendo e se preparando para uma missão. Através da vida de oração, da 

consciência de ser um membro da família e da comunidade, deixa-se conduzir pelo 

Espírito e é conduzido para dar uma resposta à sua vocação. Uma pastoral juvenil 

precisa elaborar projetos que fortaleçam, acompanhem e impulsionem os jovens a ir 

ao encontro dos outros e a servir. O Papa insiste em afirmar que Cristo continua 

precisando dos jovens para sua Igreja, que não tenham medo do protagonismo, da 

ousadia, de renovação. Deus é aquele que renova, é o sempre novo. 

 
Portanto, Deus é aquele que sempre renova, porque Ele é sempre novo: Deus  é 
jovem! Deus é o Eterno que não tem tempo, mas é capaz de renovar, rejuvenescer- 
se  continuamente  e  rejuvenescer  tudo.  As  características  mais  peculiares  dos 
jovens também são Suas. Ele é jovem porque “faz novas todas as coisas” e ama a 
novidade; porque se encanta e ama o êxtase; porque sabe sonhar e deseja os nossos 
sonhos;  porque  é  forte  e  entusiasmado;  porque  constrói  relacionamentos  e  nos 
pede para fazer o mesmo, é social.180 

 
Cristo tem esperança nas juventudes. Cristo pede aos jovens não apenas que 

sejam discípulos-missionários, mas que também façam discípulos. Cristo pede e espera 

que sejam verdadeiros discípulos na Igreja e na sociedade onde estão inseridos, que 

sejam verdadeiros agentes de transformação, que tenham a coragem e a ousadia de 

levarem adiante os valores cristãos, fazendo com que o Reino aconteça a cada dia até a 

sua plenitude. 

 
Conclusão 

 
 

O Concílio Vaticano  II, em  1965,  fez  uma  bela   mensagem  aos  jovens  e,  ao 

Longo   das   décadas   pós-conciliares,   surgiram   muitas   iniciativas   fecundas   de 

evangelização da juventude, como os movimentos eclesiais e as pastorais da juventude. 

E são ainda agora, em geral, essas organizações e suas iniciativas que conseguem ter 

mais êxito na evangelização da juventude.  Porém, as paróquias, geralmente, estão em 

 
179  FRANCISCO, PP. Christus Vivit, n. 28. 
180  FRANCISCO,  PP.  Deus  é  Jovem:  uma  conversa  com  Thomas  Leoncini.  Tradução  Pe  João  Carlos 
Almeida. São Paulo: Planeta do Brasil, 2018. 
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contato com uma minoria dos jovens de suas comunidades. E isso representa uma 

grave preocupação para o presente e o futuro da Igreja. Se os jovens não são inseridos 

hoje na vida das comunidades paroquiais, será que estarão inseridos no futuro, quando 

já adultos? 

As Jornadas Mundiais da Juventude, o Sínodo dedicado aos Jovens, as 

conferências episcopais sinalizam para aquilo que deveria acontecer de maneira 

constante em nossas Igrejas particulares e comunidades eclesiais: a “opção 

preferencial pelos jovens”, que foi confirmada pela Conferência Episcopal em Puebla e 

renovada na Conferência de Santo Domingo. A evangelização da juventude não é tarefa 

opcional e facultativa para a Igreja, mas é parte da sua própria razão de ser na história. 

Sem alcançar e envolver a juventude, a missão da Igreja estaria incompleta e ficaria 

comprometida, sobretudo diante da questão crucial da transmissão da fé às novas 

gerações. 

A esperança da Igreja nas juventudes lhe traz muitos desafios. Diante do novo 

que vem com os jovens, a Igreja precisa agir como Mãe que acolhe seus filhos e filhas 

em suas próprias realidades, cuidando de todas as dimensões de suas vidas, para que 

a esperança que há em cada um não se apague e possa iluminar toda a sociedade. A 

Igreja Mãe quer se aproximar de seus filhos e filhas para amá-los e promover a vida, 

trabalhando pelo bem presente em vistas do futuro, da eternidade. Levar às novas 

gerações a revelação é um compromisso da Igreja de todos os tempos. 

Na voz dos jovens, a igreja também escuta a voz de Jesus, “o Cristo, eternamente 

jovem”, e reconhecer o rosto Dele presente nas buscas interiores, nos gritos, lamentos, 

silêncios, nas alegrias e nas esperanças que fazem parte da inquietude da juventude 

torna a Igreja um verdadeiro espaço de comunhão e participação. Papa Francisco 

atenta que a Igreja, como mãe, deseja ser colaborada de sua alegria para que suas 

expectativas se transformem em ideais. Jesus é o Deus amigo sempre jovem que é 

companheiro de caminhada e sabe respeitar os tempos e os ritmos do coração dos 

jovens. 

Deus também veio ao encontro dos jovens, revelando-se em suas realidades, pois 

veio para os povos de todos os tempos. O Concílio Vaticano II trouxe uma grande 

evolução e compreensão para a evangelização da juventude, mas falta muito para 

refletir e fazer. A Igreja ainda fala muito e escuta pouco. O Vaticano II tornou-lhes 

membros das comunidades e foi o Concílio que assumiu a responsabilidade de dar vez, 
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espaço e voz para a juventude na Igreja, de forma oficial e permanente. É preciso fazer 

eco a este primoroso trabalho da Igreja e será necessário investir em pessoas, tempo e 

recursos para uma presença mais efetiva junto à juventude. À luz desta reflexão, todos 

são impelidos a uma postura mais próxima aos jovens, reconhecendo seu valor ao ouvir 

seus anseios e deixando-se contagiar pelo seu ânimo. Como disse São João Paulo II, “a 

Igreja só será jovem quando o jovem for Igreja”. 
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8. O CORPO MÍSTICO DE CRISTO: A FELIZ COMPREENSÃO DA IGREJA 

NO MUNDO 

 
Mateus Danieli181 

 
 

O Concílio Vaticano II marcou a vida da Igreja para sempre. O grande desejo de 

aggiornamento de São João XXIII proporcionou um diálogo da Igreja, muito mais 

entre si do que como o mundo. Porém, algumas intuições do Concílio, no afã de 

“renovar” a Igreja, de torná-la mais moderna, em diálogo com as novidades do mundo, 

sendo que estas intuições foram mal interpretadas. A própria compreensão da Igreja 

no mundo foi deturpada. 

A Constituição Dogmática Lumen Gentium que é a apresentação da Igreja como 

“luz dos povos”, ensina que o coração da Igreja é o Mistério de Deus em Jesus Cristo. 

Entretanto, a leitura que mais se faz da Lumen Gentium é a fundamentação de Povo 

de Deus, que também foi mal entendida e causa sérios problemas tanto eclesiológicos 

quanto pastorais. O que se pretende com este estudo é recuperar a força da eclesiologia 

conciliar na compreensão de mistério divino e Corpo Místico de Cristo. 

 
1 Recuperando o primeiro capítulo da Lumen Gentium 

 
 

O texto conciliar sobre a Igreja é inesgotável. A sabedoria com que a redação 

final da Constituição Dogmática Lumen Gentium foi elaborada reflete a prudência 

como que cada palavra é articulada em documentos e decretos eclesiais. As ideias 

principais do primeiro capítulo giram em torno da dimensão do mistério de Deus entre 

os seus filhos amados. 

O número um aborda a Igreja, que em Cristo é Sacramento, sinal e instrumento 

da intima união com Deus e a unidade dos próprios seres humanos. E o ensinamento 

da Igreja no mundo é que ela deseja ajudar a todos a encontrarem a unidade em Cristo. 

Já o número dois reflete sobre a participação dos fiéis na vida divina.O pecado não é 

motivo para Deus abandonar suas criaturas. Pelo contrário. Mesmo com o pecado de 

Adão, Deus envia seu Filho Jesus Cristo como primogênito. E aqueles que creem em 

 

181  Mestrando em  Teologia  –  Programa de Pós-Graduação  em Teologia  – PUCRS,  (Bolsista CAPES). 
Presbítero da Arquidiocese de Passo Fundo – RS. E-mail: mateusdanieli_teo@hotmail.com 

mailto:mateusdanieli_teo@hotmail.com
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Cristo  são  salvos  por  Ele  e  são  congregados  por  Ele  na  Igreja:  “Assim  estabeleceu 

congregar na Santa Igreja os que creem no Cristo” (LG 2). 

Seguindo o estudo do primeiro capítulo, se em Jesus os que Nele creem são 

salvos e congregados na Igreja, logo, Nele também os que creem se tornam filhos 

adotivos, participantes do Reino de Deus. Para cumprir a vontade do Pai, Jesus 

inaugurou o Reino de Deus, revelando ao mundo o Mistério do Pai. A Igreja é a 

presença mistérica do Reino de Cristo que cresce no mundo. Este Reino que tem seu 

ponto alto na Cruz e se perpetua no mundo pelos sacramentos, especialmente a 

Eucaristia. 

O Espírito Santo, enviado para santificar a Igreja e fazer com que os fiéis se 

aproximem do Pai, é assunto do número quatro. É o Espírito Santo que habita na Igreja 

e nos corações dos fiéis, que neles ora e dá testemunho. A Constituição Dogmática 

apresenta palavras chaves a respeito da ação do Espírito Santo na Igreja: unifica, 

dirige, adorna com seus frutos, rejuvenesce e consuma. “Desta maneira aparece a 

Igreja toda como “o povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo”(LG 

4). 

Ainda sobre o Reino de Deus, o número cinco desenvolve que este já se 

manifesta ao mundo por meio de Jesus Cristo, em suas palavra e obras. Os milagres 

realizados por Jesus são demonstração viva de que o Reino já está se realizando. Depois 

Dele, os discípulos e a Igreja tem a missão de continuar a construção deste Reino entre 

todos os povos, esperando, inclusive, a consumação do Reino Celeste. 

Aludindo as imagens da Igreja, a Lumen Gentium recorda que elas são de cunho 

pastoril, rural e teológico. São as imagens: redil das ovelhas, lavoura onde cresce a 

semente, construção de Deus, Jerusalém celeste nossa mãe e esposa. 

O coração do primeiro capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium é o 

número sete o qual apresenta a Igreja como o Corpo Místico de Cristo. Na morte e 

ressurreição de Jesus, os que Nele creem se tornam novas criaturas e membros de um 

novo corpo que é a Igreja. “A cabeça deste corpo é Cristo, Ele é a imagem de Deus 

invisível e n’Ele foram criadas todas as coisas” (LG 7). Este Cristo cabeça se torna vivo 

na Igreja pelos Sacramentos, especialmente o batismo que configura o novo membro a 

Ele, e pela Eucaristia na qual os fiéis se alimentam de um só pão formando um só corpo. 

Diz a Constituição Dogmática: “Ele mesmo distribui continuamente os dons dos 

ministérios no seu corpo que é a Igreja, através dos quais, pela força derivada d’Ele nós 
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prestamos continuamente os serviços para a salvação, de tal forma que, vivendo a 

verdade na caridade, em tudo cresçamos n’Ele que é a nossa cabeça” (LG 7). 

E como parte do Mistério de Cristo, a Igreja se organiza no mundo de forma 

ministerial e serviçal, tornando o Mistério Dele sentido no testemunho da organização 

e estruturação, no governo e na hierarquia, desde o sucessor de Pedro e o colégio dos 

bispos, os quais conservam a unidade de Cristo e da Igreja no mundo. Vivendo na 

simplicidade e na pobreza, a Igreja é chamada a estar no mundo como continuadora 

da missão de Jesus Cristo. “O único Mediador Cristo constituiu e incessantemente 

sustenta aqui na terra Sua santa Igreja, comunidade de fé, esperança e caridade” (LG 

8). Percebe-se esta condição da Igreja apresentada no número oito como um sinal 

visível, organizado, ministerial e profundamente evangélico da Igreja no mundo. 

Retomar o primeiro capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium 

contribui para reforçar a riqueza teológica existente, e que muitas vezes fica escondida, 

esquecida ou é ignorada quando se lê esta Constituição. Tantas vezes se entende a 

Igreja somente a partir do segundo capítulo intitulado Povo de Deus, numa visão da 

Igreja como comunidade de Batizados, o que não deixa de ser, esquecendo que esta 

comunidade só existe e se sustenta em por causa de Jesus e não pela atuação dos 

batizados. Como diz o eclesiólogo Pe Geraldo Hackmann: 

 
Nesta Constituição  Dogmática encontra-se uma nova consciência da Igreja, que 
supera a auto-suficiência de uma Igreja que se entende como fim em si mesma, e 
se descobre como a Igreja de Deus, que deve ser sacramento de salvação para o 
mundo. O primeiro capítulo da Lumen Gentium, intitulado O mistério da Igreja, 
sinaliza   uma   Igreja   trinitária,   que   se   origina   do   mistério   de   Deus   e   deve 
testemunha-lo ao mundo182. 

 

A profundidade da compreensão da Igreja como Mistério de Deus, quando bem 

fundamentada e assumida, permite uma vivência muito maior da missão da própria 

Igreja no mundo. E como entender melhor esta questão do Mistério da Igreja? 

 
2 O Mistério da Igreja 

 
 
 
 
 
 

182  HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja da Lumen Gentium e a Igreja da Gaudium et Spes. In: 
Teocomunicação. Acesso em: 09 de mai. 2019, p. 662. 
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Quando o Concílio Vaticano II afirma que a Igreja é o Corpo Místico de Cristo, 

sente-se uma retomada da caminhada eclesial a partir de quem deseja a própria Igreja, 

que é Jesus Cristo. Com certeza a influência da Encíclica de Pio XII Mystici Corporis 

contribuiu para esta definição183.Assim, o principio referencial da Igreja não é ela em 

si, a instituição, a hierarquia ou aquilo que é visível, mas de onde emana toda a sua 

essência, que é o próprio Senhor184. 

Deste modo, a disposição do próprio Concílio sobre a Igreja é entende-la dentro 

da realidade do Mistério. Não como algo misterioso, impossível de ser acessível, mas 

envolvida pelo Mistério daquele que a constitui em seu âmago. Ao refletir sobre o termo 

Mistério   explica   Boaventura   Kloppemburg:   “A   palavra   mysterium   não   indica 

simplesmente   algo  incogniscível  ou   abstruso,  mas   como   já  reconhecem   muitos 

atualmente, designa uma realidade divina, transcendente e salvífica, que se revela e 

manifesta  de  alguma  maneira  visível.  Daí  o  vocábulo,  muito  bíblico,  mostrar-se 

sumamente apto para designar a Igreja”185. Intui-se, assim, como a Igreja, dentro de 

toda a espiritualidade e desafios do Concílio, quer ser e viver no mundo. 

Assim  como  explica  Kloppenburg,  mistério  não  é  algo  impossível  de  ser 

atingido, mas uma realidade divina que se efetiva na contínua história da  salvação. 

Ajuda a explicação de Geraldo Hackmann: “Segundo o Concílio, a expressão “A Igreja 

é um mistério” significa que a Igreja é uma realidade divina transcendente e salvífica 

visivelmente presente  entre os homens”186. Este caráter atribuído  a Igreja  contribui 

para identificar a dimensão divina que lhe é própria e, que muitas vezes se interpreta 

 

183  Papa Pio XII inicia a Encíclica Mystici Corporis como a seguinte expressão: “A doutrina do Corpo 
Místico de Cristo, que é a Igreja (cf. Cl 1, 24), recebida dos lábios do próprio Redentor e que põe na 
devida luz o grande e nunca assaz celebrado benefício da nossa íntima união com tão excelsa Cabeça, é 
de sua natureza  tão  grandiosa e sublime  que convida à contemplação  todos aqueles a quem move o 
Espírito   de   Deus;   e,   iluminando   as   suas   inteligências,   incita-os   eficazmente   a   obras   salutares, 
consentâneas com a mesma doutrina”. PIO XII. Carta Encíclica Mystici Corporis o corpo místico de 
Jesus Cristo e a nossa união com Ele em Cristo. 1943. Acesso em: 24 de mai. 2019. 
184  “A LG não definiu nenhum dogma, nem condenou nenhuma heresia, mas introduziu doutrinas que 
já  não  pertencessem  ao  depósito  revelado,  e,  não  obstante,  constitui  um  progresso  considerável  na 
evolução do dogma eclesiológico. Progresso não tanto por análise quanto por síntese. Seu valor radica- 
se não tanto nas orientações isoladas quanto na visão orgânica total do próprio mistério que a Igreja 
intentou;  no  esforço  feito  para  descobrir  seu  lugar  próprio  dentro  do  horizonte  feral  da  história  da 
salvação e da história humana total; no intento de distinguir quais elementos lhe são essenciais e quais 
acidentais, mutáveis e imutáveis; de colocar no centro  da sua consciência aquilo que é o centro de seu 
ser,  e no  coração  do seu  esforço aquilo  que  é  o coração  de sua  missão”. GONZÁLES  HERNANDEZ, 
Olegário. A nova consciência da Igreja. In: G. BARAÚNA, A Igreja do Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 
1965, p. 279. 
185  KLOPPENBURG, Boaventura. Minha Igreja. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 33. 
186  HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Amada Igreja de Jesus Cristo. Porto Alegre: Edipucrs, 2013, 
p. 128. 
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apenas como uma sociedade religiosa organizada ou quando se referem 

pejorativamente a Igreja como uma instituição de poder187. 

 
A Igreja é mistério, porque, vindo de Deus e estando a serviço do seu desígnio, é 
organismo de salvação, relacionado inteiramente com Cristo. Por isso, o mistério 
da Igreja, isto é, a salvação de Cristo, que eclode e age no ser humano, revela-lhe a 
sua condição de filho de Deus salvo pelo sangue de Jesus188. 

 
Logo,  quando  se  lê  o  primeiro  capítulo  da  Constituição  Lumen  Gentium,  se 

encontra a eclesiologia do mistério da qual faz parte a Igreja. Deste capítulo segue toda 

a sequencia de desenvolvimento da Constituição Dogmática em questão. Mas sem essa 

compreensão da Igreja como Mistério de Cristo, e que por isso é parte do Corpo Dele, 

sacramento Dele e do Reino dos Céus, se lê equivocadamente a Lumen Gentium. Vê- 

se isso evidentemente no número três quando diz: “Para cumprir a vontade do Pai, 

Cristo  inaugurou  na  terra  o  Reino  dos  Céus,  revelou-nos  Seu  mistério  e  por  Sua 

obediência realizou a redenção. A Igreja, ou seja o Reino de Cristo já presente em seu 

mistério, pelo poder de Deus cresce visivelmente no mundo” (LG 3).   Ou ainda: “O 

mistério da Santa Igreja manifestou-se na sua fundação. Pois o Senhor Jesus  iniciou 

sua Igreja pregando a  boa-nova, isto é, o advento do Reino de Deus prometido nas 

Escrituras havia séculos” (LG 5). Todavia, sem ter presente que o Mistério de Cristo 

subsiste189   na  Igreja  e  em  todas  as  ações  realizadas  por  e  nela,  a  Lumen  Gentium 

capítulo primeiro, com certeza fica deficitária. Afirma Olegário Hernandéz: 

 
Seu  primeiro  capítulo  não  fala  da  “natureza  da  Igreja”,  e  sim  do  “mistério  da 
Igreja”, descrevendo-a como sacramento universal da graça. E, sem embargo, dizer 
que ela seja mistério não significa negar que ela exista como sociedade. E este o 
catarcterístico  da  LG,  que  por  sua  vez  o  é  o  do  Concílio:  este  desejo  radical  de 
autenticidade   da   essência,   as   aparências   externas   do   conteúdo   interno,   os 
comportamentos exteriores das convicções interiores, as encarnações sociológicas 
da missão espiritual.190 

 
 
 
 

187  “Absolutizada, desligada de Cristo, considerada apenas em suas estruturas, vista unicamente em sua 
história, estudada somente em seus aspectos visíveis, humanos e fenomenológicos, a Igreja deixaria de 
ser mysterium e se perderia no mar de tantas outras sociedades ou organizações religiosas, sem merecer 
nossa  especial  atenção  nem  nossa  total  dedicação”.  KLOPPENBURG,  Boaventura.  Minha  Igreja. 
Petrópolis: Vozes, 2000, p.35. 
188  HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Amada Igreja de Jesus Cristo. Porto Alegre: Edipucrs, 2013, 
p. 129. 
189  Conforme Lumen Gentium 10. 
190  GONZÁLES HERNANDEZ, Olegário. A nova consciência da Igreja. In: G. BARAÚNA, A Igreja do 
Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 1965, p. 295-296. 
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Entendida a partir desta compreensão, ler a Lumen Gentium abre o horizonte 

eclesial  e permite verificar a natureza  da Igreja, mistério divino e  Corpo Místico de 

Cristo. O teólogo alemão Walter Kasper  explica  este conceito de  mistério  da  Igreja: 

“Quando falamos do mistério da igreja, não se trata de alguma igreja distante, desejável 

e ideal; trata-se, muito antes, “desta” igreja concreta, em relação à qual se mostra que 

e  como  ela  reflete  a  face  de  Deus  e  como  ela  deve  refleti-la  de  modo  convidativo  e 

convincente”191. Aquilo que Kasper chama de “desta” igreja concreta, que o Concílio 

Vaticano II deu o nome de Corpo Místico de Cristo. Uma Igreja real, fundamentada em 

Jesus Cristo e que deseja ser luz para os povos. 

 
3 O Corpo Místico de Cristo 

 
 

A profundidade do primeiro capítulo da Constituição Dogmática Lumen 

Gentium tem o seu coração no número sete. Ao reafirmar-se como realidade envolvida 

pelo mistério divino, que nasce do plano de Deus revelado por Jesus Cristo, a imagem 

que melhor representa esta eclesiologia é o “Corpo Místico de Cristo”. Diz o número 

sete da Constituição Dogmática: 

 
O Filho de Deus, na natureza humana unida a si, vencendo a morte por sua morte 
e ressurreição, remiu e transformou o homem numa nova criatura (Cf Gál 6,15; 
2Cor 5,17). Ao comunicar o Seu Espírito, fez de Seus irmãos, chamados de todos os 
povos, misticamente os componentes de Seu próprio Corpo (LG 7). 

 
Segundo  Geraldo  Hackmann,  “a  expressão  Corpo  de  Cristo  é  tipicamente 

paulina”192.  É  na  carta  de  Paulo  a  comunidade  de  Corinto  que  se  delineia  esta 

expressão: “Com efeito, o corpo é um e, não obstante, tem muitos membros, mas todos 

os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim acontece 

com  Cristo”  (1COR  12,12).  Paulo  compara  a  comunidade  dos  batizados  aos  muitos 

membros que compõe este corpo maior, que é o Corpo de Cristo, o corpo daqueles que, 

pelo batismo, participam de Cristo, que é a cabeça deste corpo193. Com sabias palavras 

 

191  KASPER, Walter. A Igreja Católica: essência, realidade e missão. São Leopoldo: Unisinos, 2012, p. 
111. 
192  HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Amada Igreja de Jesus Cristo. Porto Alegre: Edipucrs, 2013, 
p. 135. 
193  “Neste corpo difunde-se a vida de Cristo nos crentes que, pelos sacramentos, de modo misterioso e 
real são unidos a Cristo morto e glorificado. Pelo batismo configuramo-nos com Cristo: “Com efeito em 
um só Espírito fomos batizados todos nós para sermos um só corpo” (1COR 12,1)” (LG 7). 
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explicita isso Lucien Cerfaux: “A união de nossos corpos ao corpo de Cristo é concebida 

de  maneira  realista;  nós  somos  membros  do  corpo  de  Cristo,  unidos  a  ele  nesse 

realismo que une os membros a seu corpo”194. 

De acordo com a teologia Paulina do corpo e seus membros, e que os membros 

são muitos, mas todos unidos a um “órgão” que comanda todo o corpo que é Cristo. 

Diz a Lumen Gentium: 

 
A  cabeça  deste  corpo  é  Cristo.  Ele  é  a  imagem  de  Deus  invisível  e  n’Ele  foram 
criadas todas as coisas. Ele é antes de todos. E todas as coisas n’Ele subsistem. Ele 
é a cabeça do corpo que é a Igreja. Ele é o princípio, o primigênito dentre os mortos 
de maneira que tem a primazia em todas as coisas (cf Col. 1,15-18). Pela grandeza 
de Seu poder domina as coisas do céu e da terra. E por Sua supereminente perfeição 
e operação enche todo o corpo das riquezas de Sua glória (Cf. Ef 1,18-23) (LG 7). 

 
Nesta   afirmação   conciliar   tem-se   a   atribuição   de   Cristo   como   ponto   de 

convergência  da  Igreja.  Se  a  Igreja  é  um  corpo,  a  cabeça  é  Cristo,  logo  quem 

fundamenta todas as ações dos membros deste corpo é Cristo. Assim, a organicidade 

da Igreja no mundo tem sua atuação configurada a Ele. Sobre isso elucida Kasper: “O 

Concílio inicia a Constituição Eclesiástica Lumen Gentium com este enunciado: Cristo 

luz dos povos. Por esta razão, o desejo urgente do Concílio é que a glória de Deus brilhe 

para todas as pessoas  na face da igreja”195  Já não é mais uma visão de Igreja como 

“sociedade  perfeita”  e  hierarquicamente  visível.  Mas  uma  visão  cristocêntrica  de  si 

mesma196. 

Sendo membros do corpo de Cristo, tendo Ele como cabeça deste corpo, os fiéis 

são desafiados a configurar suas vidas ao modelo de Jesus Cristo. Pelo batismo todos 

se tornam membros do corpo, porém, é necessário viver de acordo com o que Ele 

propõe e receber o certame que é proposto a todo aquele que Nele acredita. Por isso, a 

Lumen Gentium assegura: 

 
 
 

194  L. CERFAUX, As imagens simbólicas da Igreja no Novo Testamento. In: G. BARAÚNA, A Igreja do 
Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 1965, p. 342. 
195  KASPER, Walter. A Igreja Católica: essência, realidade e missão. São Leopoldo: Unisinos, 2012, p. 
105. 
196  “Essa imagem faz superar a compreensão da Igreja enquanto sociedade ou a de um grupo que se 
reúne para conservar a memória de Jesus Cristo e seguir seus ensinamentos. Hoje, a Igreja é entendida 
como comunidade de fé, testemunhada no batismo (congregatio fideium) e continuada na comunhão 
do mesmo pão eucarístico, que une os féis com o corpo ressuscitado do Senhor, como extensão dele 
próprio”. HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Amada Igreja de Jesus Cristo. Porto Alegre: Edipucrs, 
2013, p. 136. 
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É necessário  que todos os membros se conformem com Ele, até que Cristo seja 
formado neles (Cf Gal 4,19). Por isso somos inseridos nos mistérios da Sua vida, 
com Ele configurados, com Ele mortos e com Ele Ressuscitados, até que com Ele 
reinemos (cf Filip 3,21; 2Tim 2,11; Ef 2,6; Col 2,12, etc) (LG 7). 

 
Ao ser configurado a Cristo pelo Batismo, os membros deste corpo são parte da 

Igreja,  Corpo  Místico  de  Dele.  E  como  parte  deste  corpo,  os  seus  membros  vão  se 

formando Nele como bem diz a citação acima, ou como fala Walter Kasper ao expor 

sua teoria sobre a beleza da Igreja, diz: “ A beleza da igreja igualmente se impregna 

naqueles    que    seguem    Cristo    e    são    moldados    conforme    a    sua    imagem 

sacramentalmente pelo batismo e em seguida em suas vidas (Rm 6,3-6; 8,23) e que 

irradiam  algo  do  esplendor  e  da  glória  de  Cristo  em  sua  prática”197.  É  o  ato  dos 

membros serem adaptados aquele que comanda o corpo, ir assumindo em suas vidas 

as atitudes do próprio Senhor. Nas palavras do Apóstolo Paulo: 

 
Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela 
comunhão  no  Espírito,  por  toda  ternura  e  compaixão,  levai  à  plenitude  minha 
alegria,  pondo-vos  acordes  no  mesmo  sentimento,  e  no  mesmo  amor,  numa  só 
alma,  num  só  pensamento,  nada  fazendo  por  competição  e  vanglória,  mas  com 
humildade, julgando cada um os outros superiores  a si mesmo, nem cuidando cada 
um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós os mesmos 
sentimentos de Cristo Jesus (Fl 2,1-5). 

 

Para esse bem, os que formam um só corpo pelo batismo, se alimentam também 

de um só pão. Os dois sacramentos da Iniciação à Vida Cristã tornam os que participam 

deles na Igreja cada vez mais configurados a Jesus Cristo. É o que exorta a Lumen 

Gentium: “Participando realmente do Corpo do Senhor na fração do pão eucarístico, 

somos elevados à comunhão com Ele e entre nós” (LG 7). Este esforço eclesial da 

Constituição Dogmática será aprofundado por São João Paulo II na encíclica Ecclesia 

de Eucharistia quando ele exorta: 

 
 

Pela comunhão eucarística, a Igreja é consolidada igualmente na sua unidade de 
corpo  de  Cristo.  A  este  efeito  unificador  que  tem  a  participação  no  banquete 
eucarístico, alude são Paulo quando diz aos coríntios: “o pão que partimos não é a 
comunhão  do  corpo  de  Cristo? Uma vez  que  há um  só  pão,  nós,  embora  sendo 
muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão” (1 Cor 
10,16-17). Concreto e profundo, são João Crisóstomo comenta: “Com efeito, o que 
é o pão? É o corpo de Cristo. E em que se transforma aqueles que o recebem? No 

 

197  KASPER, Walter. A Igreja Católica: essência, realidade e missão. São Leopoldo: Unisinos, 2012, p. 
122. 
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corpo de Cristo; não muitos corpos, mas um só corpo [...] A Eucaristia consolida a 
incorporação  em  Cristo  operada  no  Batismo  pelo  dom  do  Espírito  (cf.  1Cor 
12,13.27)  (EE 23). 

 
Esta  expressividade  da  Eucaristia  como  unidade  do  Corpo  Místico  de  Cristo, 

juntamente como o Batismo, e que foi tão desejada e querida pela  Lumen Gentium, 

marcou profundamente a vida eclesial pós conciliar. Como exprimiu tão bem São João 

Paulo II em sua carta encíclica sobre a Eucaristia dizendo que pão é o mesmo, e que 

deste pão a Igreja se forma em um só corpo, e que “a Eucaristia faz a Igreja” (EE 26), a 

qual se exprime em uma relação profunda de amor àquele que misteriosamente amou 

a todos, a ponto de dar a sua vida. Nesta esteira do magistério pós conciliar, o Papa 

Bento   XVI   realizou   um   sínodo   sobre   a   Eucaristia,   e   na   exortação   pós-sinodal 

Sacramentum Caritatis expõe o seguinte: 

 
A  Eucaristia  é  Cristo  que  se  dá  a  nós,  edificando-nos  continuamente  como  seu 
corpo. Portanto, na sugestiva circularidade entre a Eucaristia que edifica a Igreja e 
a  própria  Igreja  que  faz  a  Eucaristia,  a  causalidade  primária  está  expressa  na 
primeira formula: a Igreja pode celebrar e adorar o mistério de Cristo presente na 
Eucaristia, precisamente porque o próprio Cristo se deu primeiro a ela no sacrifício 
da cruz (SCa 14). 

 

Evidencia-se,  assim,  que  a  perspicácia  do  Concílio  Vaticano  II  sobre  a  Igreja 

Corpo  Místico  de  Cristo,  que  é  um  corpo  configurado  ou  conformado  a  Ele  pelo 

Batismo e que alimenta este corpo na Eucaristia. A circularidade a que se referiu Bento 

XVI entre Eucaristia e Igreja se poderia referir aos dois sacramentos da Iniciação à 

Vida  Cristã  na  constituição  do  Corpo  Místico  de  Cristo,  ou  nas  palavras  da  Lumen 

Gentium: “É necessário que todos os membros se conformem com Ele, até que Cristo 

seja formado neles (cf. Gál 4,19)” (LG 7). 

 
4 Desafios Teológicos e Pastorais 

 
 

Ao abordar a temática do primeiro capítulo da Constituição Dogmática Lumen 

Gentium a proposição é retomar a reflexão a respeito da consciência que a Igreja tem 

de si própria após o Concílio. Esta consciência se expressa no primeiro capítulo da 

Constituição Dogmática em questão, quando ela se afirma como Corpo Místico de 

Cristo. No afã de ler a atualização do Concílio, este primeiro capítulo tantas vezes foi e 

é esquecido na vida teológica e eclesial, passando para a expressão do segundo capítulo 
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que  é  Povo  de  Deus.  Este  equivoco  se  torna  prejudicial  porque  corre  o  risco  de 

subestimar o caráter divino da Igreja, sonhada por Deus em Jesus Cristo. Como afirma 

Geraldo Hackmann: “ Como a Igreja é a Igreja de Deus, a Ekklesái tou Theou, pode-se 

afirmá-la como uma Igreja sacramento de salvação (cf Lumen Gentium 1), porque nela 

está presente o mistério do desígnio salvífico de Deus para a humanidade, como um 

sinal do amor incondicional de Deus pelas pessoas.”198 

Tantas vezes lideranças ligadas as comunidades eclesiais só se compreendem na 

Igreja pelo fato de exercerem alguma atividade pastoral. É o caso daqueles que, depois 

de um retiro ou um encontro, passam a assumir alguma atividade na comunidade e 

dizem: “agora eu sou da Igreja”. Esse agora permite uma pergunta: e antes era o que? 

A falta de compreensão eclesial é uma ferida para a vida pastoral e eclesial em tempos 

hodiernos. 

Outra situação interessante é quando alguém necessita de informação a respeito 

de funções pastorais ou sacramentais e se aproxima de uma liderança eclesial dizendo: 

“você que é da Igreja”. Qual será a imagem que pessoas assim têm do que é a Igreja? 

Será que depois de passados mais de cinquenta anos do Concílio Vaticano II, a ideia 

popular a respeito da Igreja é a instituição, ou a hierarquia, ou os outros? E a grande 

massa de batizados se entende como? Quem lhes fala a respeito de sua incorporação e 

configuração a Cristo na Igreja? São perguntas que provém da realidade pastoral. 

E mais, a dificuldade teológica de assumir a Igreja como Corpo Místico de 

Cristo. Tanto se fala da Igreja Povo de Deus. Depois do Concílio foi difundida esta 

imagem aos quatro cantos. Falando em Povo de Deus, inclusive os compositores 

tiveram grandes iluminações eclesiais com este princípio. Mas e a Igreja que é mistério, 

que é um Corpo Místico, qual é o preconceito que existe ai? Tão bem expressa Geraldo 

Hackmann: 

A Igreja não existe por si mesma, mas deve ser o instrumento de Deus, para reunir 
todas as pessoas nele e preparar o momento em que “Deus será tudo em todos” (cf. 
1Cor 15,28). O esquecimento disso converterá a Igreja em mera luta pelo poder e 
simples  oposição  de  grupos  internos  como  demonstra  o  período  posterior  ao 
Concílio, pela valorização unilateral da imagem bíblica Povo de Deus, de acordo 
com o Relatio Finalis do Sínodo de 1985.199 

 
 
 

198  HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja da Lumen Gentium e a Igreja da Gaudium et Spes, p. 
663. 
199  HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja da Lumen Gentium e a Igreja da Gaudium et Spes, p. 
663-664. 
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Ao falar de Iniciação à Vida Cristã, pensando na circularidade existente entre 

Batismo, Eucaristia e Igreja, qual é a tônica que perpassa a formação catequética? 

Formar pessoas no processo de Iniciação para a Vida Cristã, e estas serão 

compreendidas com Igreja, Corpo Místico de Cristo? Aqueles que buscam o Batismo e 

se preparam para participarem da Eucaristia são inspirados a sentirem-se Igreja? Será 

que mudou o nome do processo mas o fim não será o mesmo de outros tempos? Queira 

Deus que este processo dê seus frutos, porém, o acento eclesiológico ainda inspira 

atenção e cuidado. 

Enfim, tantas outras questões poderiam ser levantadas. Todavia, as 

preocupações eclesiais, pastorais e teológicas são o horizonte a ser percorrido no 

caminho da realização do plano salvífico de Deus. A Igreja continua sua missão. Sendo 

ela constituída de um corpo orgânico formado por muitos membros, ligada a Cristo 

Cabeça, estruturada no mundo em sua vida pastoral, hierárquica, sacramental, e tantas 

outras ações ligadas a Igreja, esta continua sendo incompreendida e cada vez mais 

perseguida. Portanto, quanto mais ligada a Cristo, tanto mais fiel ao seu propósito será. 
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9. IGREJA, SANTA E PURA CHAMADA À SANTIFICAÇÃO 
 
 

Mirian Rejane Flores Cerveira200 

 
 

A santidade da igreja é a qualidade mais antiga na qual a Igreja está pautada e 

fundamentada. Enquanto igreja, povo de Deus, somos chamados à santificação, Deus 

chamou o povo de Israel quando peregrinando pelo deserto a ser santo como Ele era; 

“Porquanto Eu Sou o senhor, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, 

porque Eu Sou santo; não vos torneis, portanto, impuros como todos esses animais que 

rastejam sobre o pó da terra.” (Lev 11,44). 

A   palavra   SANTO,   segundo   o   dicionário   Aurélio201    significa:   “Indivíduo 

canonizado. Indivíduo que morreu em estado de santidade. Pessoa de extraordinária 

bondade.  Essencialmente  puro,    perfeito  em  tudo.  Que  vive  na  lei  de  Deus.  Bem- 

aventurado,  sagrado.  Eficaz;  que  cura.  Santificado.  Inocente;  imaculado;  inviolável. 

Dedicado a Deus.” 

Porém, a palavra SANTO na Bíblia, significa mais especificamente o selecionado 

e posto de lado, ou seja, separado do profano para ter uma vida de santidade202. 

Eliade203  nos da à diferenciação entre sagrado e profano. Ele começa definindo 

o  sagrado  como  oposto  ao  profano.  Sagrado  indica  algo  separado  e  consagrado; 

profano denota o que está em frente ou fora do templo. Ele acredita que o homem entra 

em    contato    com    o    sagrado    porque    este    é    diferente    do    círculo    sagrado, 

independentemente do espaço da manifestação. Muita profanação se faz dentro dos 

templos, e coisas sagradas acontecem em espaços profanos. A diferença entre sagrado 

e profano está na intenção do ato e não no espaço onde ocorrem. Eliade chama essa 

manifestação  de  hierofania,  palavra  grega  que  significa,  literalmente,  “revelação  de 

algo sagrado”, não importa se o sagrado se manifesta na pedra, na árvore, no animal, 

numa imagem ou em Deus. 

 

200   Doutoranda  em  Teologia  Sistemática  da  PUCRS  (2018-).  Mestra  em  Teologia  E  Educação  pela 
Faculdades EST (2017). Especialista em Diversidade para Educação pela URFGS (2013), graduada em 
Pedagogia pela UNISINOS (2007). E-mail: profmimiflor@gmail.com 
201 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1987. 
202   KASPER,  Walter.  A  Igreja  Católica:  Essência,  realidade,  missão;  tradução  Nélio  Schneider-  São 
Leopoldo, RS: Unisinos, 2012, p.216. 
203   ELIADE,  Mircea.  Imagens  e  símbolos.  Ensaio  sobre  o  simbolismo  mágico  religioso.  São  Paulo: 
Martins Fontes, 1991. 

mailto:profmimiflor@gmail.com
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Sobre o sagrado e o profano Durkheim diz que o sagrado e o profano foram 

sempre e por toda parte concebidos pelo espírito humano como gêneros separados, 

como dois mundos entre os quais nada há em comum: 

 
[…] uma vez que a noção de sagrado é no pensamento dos homens, sempre e por 
toda a parte separada da noção do  profano  […]  mas o  aspecto  característico  do 
fenômeno  religioso  é  o  fato  de  que  ele  pressupõe  uma  divisão  e  bipartida  do 
universo conhecido e conhecível em dois gêneros que compreendem tudo o que 
existe, mas que se excluem radicalmente. As coisas sagradas são aquelas que os 
interditos protegem e isolam; as coisas profanas, aquelas às quais esses interditos 
se aplicam e que devem permanecer à distância das primeiras.204 

 
Para Durkheim, a essência da religião é a divisão do mundo em fenômenos 

sagrados e profanos. 

 
Todas   as   crenças   religiosas   conhecidas,   sejam   elas   simples   ou   complexas, 
apresentam um mesmo caráter comum: supõem uma classificação das coisas, reais 
ou  ideais,  que  os  homens  representam,  em  duas  classes  ou  em  dois  gêneros 
opostos,    designados    geralmente    por    dois    termos    distintos    traduzidos, 
relativamente bem, pelas palavras profano e sagrado.205 

 

Segundo Otto sagrado e profano podem ser definidos utilizando o racional e o 

irracional: O Sagrado – Complexidade do Conceito  Racional: Ética/Moral  Irracional: 

Mysterium.206 

 
O ser humano apreende o sagrado como algo que o ultrapassa, o transcende e do 
qual ele se vê como dependente. A emoção religiosa, com efeito, caracteriza-se pelo 
recolhimento  solene  e  pelo  arrebatamento.  Tal  é  o  propalado  “sentimento  do 
estado  de  criatura”,  qual  seja,  “o  sentimento  da  criatura  que  se  abisma  no  seu 
próprio nada e desaparece perante o que está acima de toda a criatura.207 

 
Sagrado racional é como algo estrita e estreitamente ligado à ética, à moral e à 

bondade. Portanto, ser sagrado é o mesmo que ser santo, ou melhor, ser revestido de 

uma pureza moral e ética inigualável e inacessível, o que confere ao ser que é 

santo/sagrado uma bondade extraordinária. 

 
 

204    DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1996, p. 30. 
205  DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. Fontes, 1996, p.27. 
206  Conforme Otto, é o mysterium tremendum et fascinans, o mistério profundo que, a um só tempo, 
inspira, naquele que o vivencia, terror e maravilhamento. OTTO, Rudolf. O Sagrado. Lisboa: Edições 
70, 1992, p. 173. 
207  OTTO, Rudolf. O Sagrado, 1992, p.19. 
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O racional no sagrado ou divino é o que o nosso entendimento apreende e 

interpreta o que nos é familiar e pode ser explicitado num conceito; campo de pura 

clareza, ele possui dentro de si elementos morais e éticos, algo realmente divino que 

transcende os processos de racionalização. 

O sagrado irracional, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, entende 

o que é singular e não passível de explicação conceitual; parte de uma obscura 

profundidade, de um grande mistério. Para Otto: 

 
Os  elementos  racionais  e  irracionais  da  categoria  complexa  do  sagrado  são, 
portanto,  elementos  a  priori.  Os  últimos  são-no  tanto  quanto  os  primeiros.  A 
religião não está sob a dependência de tê-los (finalidade) nem de ethos (moral) e 
não  vive de postulados. E o  que nela há de irracional tem também uma origem 
independente e mergulha diretamente as suas raízes nas profundidades ocultas do 
espírito.208 

 

Em seu livro “A Igreja Católica”, Kasper209 disse que “Em seu amor, Ele, o Santo, 

está  próximo  do  ser  humano  e  permite  que  este  participe  de  sua  vida  e  de  sua 

santidade.” 

Lembra-nos Paulo em sua carta aos Hebreus, que Deus, porém nos disciplina 

para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua Santidade. (Hb 12,10). 

Santo então “é um conceito relacional que só pode ser entendido a partir do Deus 

santo com seu povo e da relação do povo com Deus santo”. É Santo tudo o que tem a 

ver com o Deus Santo, ou seja, tudo que foi separado e dedicado ao Deus santo, como 

templos sagrados, rituais sagrados, vestes sagradas, objetos sagrados. 

Pedro nos lembra em sua I Epístola, (1 Pd 1,15.16)210  “...é santo aquele que vos 

chamou,  tornai-vos  santos  também  vós  mesmos  em  todo  o  vosso  procedimento. 

Porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.” 

Conforme Kasper211 a santidade à Deus inclui, segundo o mandamento do amor 

a Deus, também o amor ao próximo; o apóstolo Paulo reforça que devemos andar em 

santidade e amor, pois fomos escolhidos antes da fundação do mundo. “Assim como 

 
 

 
208  OTTO, Rudolf. O Sagrado, 1992, p.177. 
209  KASPER,  Walter.  A  Igreja  Católica:  Essência,  realidade,  missão.  Tradução  Nélio  Schneider.  São 
Leopoldo: Unisinos, 2012, p. 217. 
210  Sempre que se referir à Bíblia sagrada, será da tradução de: ALMEIDA, João Ferreira de. A Bíblia 
Sagrada. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993. 
211  KASPER, Walter. A Igreja Católica: Essência, realidade, missão, 2012, p. 221. 



112 |Refletindo sobre a Igreja, Hoje 
 

 
 

 

nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis 

perante Ele; em amor.” (EF.1,4) 

Na I Epístola de Paulo aos Tessalonicenses Ele; Paulo nos diz de que realmente 

Deus nos chamou a santidade; “portanto, Deus não nos chamou para a impureza e sim 

para a santidade”. (I Ts 4,7) 

Podemos até afirmar que a Igreja não existe sem pecadores. Karl Rahner disse 

que  é  a  “Igreja  santa  de  homens  pecadores”212.  Mas  Ela  não  tem  pecado.  O  pecado 

existe na Igreja, mas não é da Igreja. Para Rahner a igreja santa, carrega os pecados 

dos pecadores. Exerce no mundo a tarefa de santificadora. 

Para melhor compreendermos a tese de Rahner; Kasper213nos explica que Igreja 

como ecclesia congregans é sem pecado, mas como ecclesia congregata, como povo 

de Deus terreno sociologicamente apreensível, ela é pecadora. 

A Ecclesia semper purificanda, é a igreja que carrega pecadores, pois somos 

santos, mas precisamos buscar a santidade em nosso viver diário, só estaremos livres 

da presença do pecado quando tivermos nossos corpos glorificados. 

É importante saber diferenciar a “Pessoa” da Igreja, que é santa, das pessoas da 

Igreja, que são santos e pecadores. O Papa João Paulo II pediu perdão pelos pecados 

cometidos pelos filhos da Igreja! 

 
Carregamos o peso dos erros e culpas de quem nos precedeu. Mas, também nós, 
filhos da Igreja, pecámos, tendo impedido à Esposa de Cristo de resplandecer em 
toda a beleza do seu rosto. O nosso pecado estorvou a acção do Espírito no coração 
de muitas pessoas. A nossa pouca fé fez cair na indiferença e afastou muitos de um 
autêntico encontro com Cristo. Como Sucessor de Pedro, peço que neste ano de 
misericórdia  a  Igreja,  fortalecida  pela  santidade  que  recebe  do  seu  Senhor,  se 
ajoelhe diante de Deus e implore o perdão para os pecados passados e presentes 
dos seus filhos. Todos pecaram, e ninguém pode declarar-se justo diante de Deus 
(cf. 1 Rs 8, 46). Repita-se sem temor: « Pecámos » (Jer 3, 25), mas mantendo viva 
a certeza de que, « onde abundou o pecado, superabundou a graça » (Rm 5, 20).214 

 
Nós somos santos e devemos nos santificar a cada dia, por causa da palavra de 

Deus que nos diz: “Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e 

a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para 

 
 
 
 

212  KASPER, Walter. A Igreja Católica: Essência, realidade, missão, 2012, p. 227. 
213  KASPER, Walter. A Igreja Católica: Essência, realidade, missão, 2012, p.227. 
214  Incarnationis mysterium. BULA DE PROCLAMAÇÃO DO GRANDE JUBILEU DO ANO 2000, (11). 
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nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade, se pensamos não ter 

pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós” (1 Jo 1,8-10). 

Certa vez o Papa João Paulo II disse: “A santidade é a força mais poderosa para 

levar o Cristo, aos corações dos homens” (LR nº 24, 14/06/92, p. 22 [ 338]).Porque a 

Igreja é santa, na sua própria natureza, a santidade é, então, a vocação de todos os seus 

membros. 

Vivemos hoje entre o “Já e o ainda não” escatológico; isso nos leva ao que 

investigava Cullmann, Com respeito ao teor de seu objeto, em Cristo e o Tempo. 

 
A  cultura  grega  não  conhece  a  espera;  o  judaísmo  vive  só  da  espera;  já  o 
cristianismo  primitivo,  tal  como  se  encontra  expresso  no  Novo  Testamento, 
conhece  a  tensão  (Spannung)  entre  um  ―já‖  e  um  ―ainda  não‖,  entre  um  ―já 
realizado‖  (schon  erfüllt)  e  um  ―ainda  não  plenamente  realizado‖  (noch  nich 
vollendet).215 

 

Para Cullmann216, a era na qual o crente neotestamentário vive é marcada por 

uma tensão contínua entre o ponto central (Cristo) e o fim (parusia), e ela representa 

a chave para se abrir toda a história da salvação. 

 
O elemento novo do Novo Testamento [em comparação ao Antigo Testamento] não 
é a Escatologia, mas o que eu chamo de tensão entre o decisivo  já cumprido e o 
ainda  não  completado,  entre  o  presente  e  o  futuro.  Toda  a  teologia  do  Novo 
Testamento, inclusive a pregação de Jesus, é caracterizada por esta tensão.217 

 
A primeira vez que Cullmann escreveu sobre esta tensão foi na sua obra máxima 

Cristo e o Tempo. Ela emergiu na primeira parte do livro, logo após a reflexão sobre o 

significado de tempo e eternidade, como uma solução para a tensão entre presente e 

futuro que a exegese de Cullmann percebia em Jesus e no Novo Testamento. “Há um 

futuro já consumado na pessoa de Cristo, e, todavia, ainda esperado.” 

Os cristãos já estão salvos, mas sua salvação aguarda consumação. Através da 

ressurreição, Jesus começou um novo mundo, o qual requer, entretanto, o desabrochar 

e a revelação final no dia do retorno de Cristo. 

O reino não é apenas uma realidade presente ou futura, ainda que o seja também; 

ele é uma realidade que compreende ambos, presente e futuro. Neste instante já o 

 

215  GIBELLINI, Rosino. A Teologia do Século XX. São Paulo: Loyola, 2002, p. 257. 
216  CULLMANN, Oscar. Salvation in History. Translated by Sidney G. Sowers el al. New York: Harper 
& Row, 1967, p.335. 
217  CULLMANN, Oscar. Salvation in History, 1967, p.172. 
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possuímos, ele já pode ser abraçado, vivido, experimentado, ele já é nosso, embora não 

em sua plenitude. 

Cullmann218  explica o paradoxo existente entre o “já cumprido” e o “ainda não 

consumado”  no Novo Testamento há dois aspectos para o reino de Deus presente entre 

nós: O “ já cumprido” é o presente, já estamos no reino, experimentando da graça de 

Deus, mesmo sendo santos precisamos nos santificar diariamente porque não estamos 

livres da presença do pecado.219 

O “Ainda não consumado” ainda não estamos na plenitude do reino, não 

estamos na plenitude da santidade, quando estaremos na presença de Deus livre da 

presença e da ação do pecado. 

Estamos hoje no presente que é o meio entre o passado e o futuro, vivendo em 

gratidão a obra salvífica do passado na expectativa do futuro. Vivemos entre o “Já” em 

relação a instauração do reino de Deus e o “Ainda não” em relação a sua consumação, 

a batalha decisiva foi travada com a morte e a ressurreição de Cristo, só o Dia da Vitória 

ainda está por vir. 

Do ponto de vista físico é impossível olhar ao mesmo tempo para o passado 

e para o futuro        pois são opostos. Porém espiritualmente é essencial olharmos para 

trás para a encarnação de Cristo e suas implicações que nos trouxe a graça, e olhar para 

frente , para a Parusia220  e tudo que acontecerá. 

De acordo com esta comparação, aponta Gibellini221, o irresistível acontecimento 

de Cristo, tal como se realizou na cruz e na ressurreição, representa a batalha decisiva 

já ganha, ainda que o Victory Day tenha sido relegado para a parusia. 

Embora já tenha sido travada a batalha decisiva contra os poderes do mal, e 

embora Cristo já tenha conquistado a vitória, os crentes ainda têm de continuar a 

combater o bom combate da fé até que Jesus venha de novo para encerrar 

definitivamente a guerra e a consumação final do seu reino. 

Deus nos chamou para a santificação, e fomos diversas vezes ao longo da história 

da fé, admoestados para vivermos em santidade de vida até o grande dia, o dia da 

Parusia. Como povo escolhido de Deus santo e amado, revesti-vos de um coração pleno 

 
218  CULLMANN, Oscar. Salvation in History, 1967, p.172. 
219  CULLMANN, Oscar. Salvation in History, 1967, p.174. 
220   CULLMANN,  Oscar.  Cristo  e  o  tempo:  Tempo  e  História  no  Cristianismo  Primitivo.  São  Paulo: 
Custom, 2003, p.65. 
221  GIBELLINI, Rosino. A Teologia do Século XX, 2002, p. 257. 
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de  compaixão,  bondade,  humildade,  mansidão  e  paciência.  (Col.3,12).  Esforçai-vos 

para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o 

Senhor. (Hb. 12,14) 

Finalizamos com Cullmann que também nos lembra: “Nós somos santos; isto 

significa que deveríamos nos santificar a nós mesmos. Nós recebemos o Espírito; isto 

significa que deveríamos andar no Espírito. Em Cristo já temos a redenção do poder 

do pecado; isto significa que agora mais do que nunca temos de batalhar contra ele.”222 

Já  que  somos  santos  e  precisamos  nos  santificar  a  cada  dia,  “Cristo  amou  a 

Igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse (…) para a apresentar a 

si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa 

e sem defeito”(Ef 5, 25-27). 

Já que entramos pela fé no reino de Deus, mas ainda não estamos no reino de 

Deus, vamos viver o “Já” e agradecer toda a graça da salvação, e ansiar pelo “ainda 

não”, na espera do grande dia, em santidade e amor. 
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10. POR UMA ESPIRITUALIDADE CRISTÃ LEIGA 
 
 

Vitoria Bertaso Andreatta De Carli223 

 
 

Resumo 

Este artigo objetiva apresentar uma reflexão sobre a espiritualidade cristã leiga. No que 
tange ao tema, percebe-se uma crescente revalorização da importância do papel do 
cristão leigo na Igreja e no mundo, especialmente após o Concílio Vaticano II, o que 
igualmente se depreende pela crescente produção do Magistério Eclesiástico no campo 
da teologia do laicato. Diante desta realidade, bem como, do chamado cristão a viver 
segundo o Espírito de Deus, cultivando uma autêntica espiritualidade, o estudo propõe 
investigar se é crível falar de uma “espiritualidade cristã leiga” e apontar a 
especificidade da mesma. Procurar identificar aquilo que pode ser considerado 
singular desta espiritualidade aplicado ao estado de vida laical que segundo Yves 
Congar aponta para uma espiritualidade da vida leiga frente a uma espiritualidade da 
vida sacerdotal e da vida religiosa. Se objetiva, a partir de fundamentos teológico- 
históricos, falar sobre uma espiritualidade própria do cristão leigo caracterizado por 
sua inserção no mundo e nas realidades temporais, bem como, aprofundar a 
compreensão do paradoxo cristão “estar no mundo sem ser do mundo” e redescobrir 
as fontes para uma espiritualidade cristã leiga. 
Palavras-Chave: Espiritualidade cristã. Leigos. Índole secular. Espiritualidade laical. 

 

 
Introdução 

 
 

“Sal na terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14) é a expressão evangélica  utilizada 

para caracterizar os cristãos leigos e leigas que “receberam, pelo Batismo e pela Crisma, 

a graça de serem Igreja”.224  A teologia do laicato se reveste de inegável importância 

diante da realidade viva do ser e do agir dos leigos. 

Após o Concilio Vaticano II, que representou verdadeira renovação eclesial no 

campo   do   laicato   católico,225    o   Magistério   da   Igreja   vem   elaborando   diversos 

documentos que tratam sobre a identidade e missão do leigo na Igreja e no mundo pelo 

papel que possui para a vida da própria Igreja e para a nova evangelização. 

 
 

 
223  Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS. Mestre em Teologia pela PUCRS. Doutoranda 
em Teologia pela PUCRS (Bolsista CAPES). E-mail: andreattadecarli@terra.com.br 
224  Cf. CNBB n. 105, p. 9. 
225  Esta renovação eclesial, no campo do laicato católico, se deu em especial nos seguintes documentos: 
Constituição Dogmática Lumen Gentium, Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Decreto Ad gentes, 
Decreto Apostolicam Actuositatem, Decreto Cristus Dominus, Declaração Dignitatis Humanae. 
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Na  América  Latina,  a  partir  do  documento  de  Santo  Domingo  (1992),  esta 

realidade   tem   sido   denominada   como   o   protagonismo   dos   leigos.   A   expressão 

caracteriza  a  importância  nos  tempos  atuais  da  atuação  do  papel  do  leigo  como 

protagonista da nova evangelização, da promoção humana e da cultura cristã (Santo 

Domingo 97).226 

No que diz respeito à teologia laical, esta se caracteriza como um campo que 

prescinde de reflexão tanto no âmbito teológico quanto pastoral. Estes dois aspectos 

estão intimamente ligados na medida em que o entendimento se constrói a partir da 

práxis e esta se vive de acordo com uma profunda e adequada compreensão do que 

significa a identidade e a vivência da vocação laical a partir de sua secularidade, ou 

seja, de sua relação com o mundo secular enquanto sua maneira de procurar o reino 

de Deus.227 

Aproximando-nos dos aspectos próprios da teologia do laicato, nos defrontamos 

com a questão da espiritualidade dos fiéis leigos como uma exigência de vida de todo o 

batizado.  A  espiritualidade se  constrói no  âmbito existencial  e  concreto, próprio  do 

cristão singular e que irá sustentar e fundamentar sua vocação e missão.228  Por sua 

vocação própria compete aos leigos procurar o Reino de Deus tratando das realidades 

temporais e ordenando-as segundo Sua Vontade (cf. Lumen Gentium 31). 

Existem  terrenos  ainda  pouco  explorados  pela  teologia  e  um  destes  pode  ser 

considerado como a redefinição do lugar da espiritualidade no que diz respeito à vida 

dos assim chamados cristãos leigos. Em tempos recentes, em que  o Papa Francisco 

exorta sobre o chamado à santidade no mundo atual 229, manifesta-se a necessidade de 

uma reflexão mais sitemática e orientada para a compreensão da  vida espiritual  no 

sentido  de  ser  realmente  conhecida,  assumida  e  vivenciada  no  contexto  de  uma 

sociedade secularizada.230 

 
 

 
226  No documento de Puebla (1979) se encontra as dimensões essenciais de uma espiritualidade da vida 
do cristão leigo nos números 796, 797, 798 e 799. 
227  SCHILLEBEECKX, E. A definição tipológica do Leigo Cristão conforme o Vaticano In: BARAÚNA, 
Guilherme Frei (Org.). A Igreja do Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 1965, p. 999. 
228  Cf. PELLITERO, Ramiro. La teología del laicado en la obra de Yves Congar.   Pamplona: Navarra, 
1996, p. 227. 
229  Nesse contexto nos referimos a recente Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate sobre a chamada 
à santidade no mundo atual do Papa Francisco de 19.03.2018. 
230 O Decreto Apostolicam Actuositatem dedica o n.4 inteiramente ao tema sobre A espiritualidade dos 
leigos em ordem do apostolado (Apostolicam Actuositaten 4). 
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O  estudo  se  dirige,  em  seu  núcleo,  a  mostrar  a  espiritualidade  como  uma 

exigência de vida de todo cristão leigo batizado chamado à santidade. Este, desde sua 

capacidade de entrar em relação com Deus, se centra no princípio de fazer sua vontade 

no lugar e no tempo onde se encontra.231  Desta forma, a inserção na trama das coisas 

do mundo, a perspectiva sacramental, o sentido de missão e a dimensão carismática, 

são   pistas   necessárias   para   comprender   e   falar   de   modo   adequado   de   uma 

espiritualidade laical.232 

 
Uma aproximação à espiritualidade cristã 

 
 

A teologia do laicato encontra-se no seio da eclesiologia e os leigos enquanto 

membros do povo de Deus e inseridos pelo Batismo no corpo místico de Cristo (AA 3), 

estão chamados a viver a vida de Cristo pelo Espírito.233  Destarte, a espiritualidade é 

algo visceral; faz parte essencial da vida cristã e encontra-se no âmbito existencial e 

concreto  que  sustenta  e  fundamenta  a  vocação  e  missão  dos  leigos.234   Em  outras 

palavras, a espiritualidade cristã é primeiramente realização de vida, uma práxis que 

não se refere somente ao âmbito da vida interior mas abrange toda a estrutura da vida 

do ser humano (a dimensão moral, corporal, etc).235 

Partindo    destes    elementos    é    preciso,    para    uma    melhor    vivência    da 

espiritualidade leiga, buscar compreendê-la como algo integrador e concreto ao unir a 

oração e a ação como compromisso com o mundo. A espiritualidade bem desenvolvida 

é  um  benefício  não  só  para  o  ser  humano,  mas  para  a  sociedade.  É  missão  da 

espiritualidade  cristã  vivificar  a  cultura  por  dentro  mediante  o  testemunho  da 

presença do Espírito,236  levando assim à perfeição as bases éticas: 

 
A Boa Nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem 
decaído, combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora 
sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com 
as riquezas do alto ele fecunda, como que por dentro, as qualidades do espirito e os 

 
 

231   Cf.  PELLITERO,  Ramiro. La  teología  del  laicado  en  la  obra  de  Yves  Congar. Pamplona: 
NAVARRA,1996, p.  228. 
232  Cf. PELLITERO, Ramiro.  La teología del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 402. 
233  Cf. PELLITERO, Ramiro.  La teología del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p.  92. 
234  Cf. PELLITERO, Ramiro.  La teología del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, 227. 
235  Cf. Breve história da espiritualidade cristã. Aparecida: Santuário, 2011, p. 10. 
236  FIORES.  S.de.  Espiritualidade  Contemporânea.  In:  Dicionário  de  Espiritualidade.  São  Paulo: 
Paulinas, 1989, p. 345. 
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dotes de cada povo e de cada idade, fortifica-os, aperfeiçoa-os e restaura-os em 
Cristo(GS 58). 

 
 

Outrossim, apesar de previsões sobre o fim da religião, nossa época está cheia 

de movimentos espirituais que demonstram a vitalidade do sentido religioso no mundo 

atual  e  particularmente  na  Igreja.237    Neste  contexto  encontra-se  a  realidade  do 

crescente  pluralismo  que  não  deve  ser  vista  como  algo  negativo  mas  como  uma 

oportunidade para o cristianismo viver a catolicidade, considerada como a capacidade 

de ser mais abrangente e inclusiva. Acerca da questão do pluralismo cultural 

A situação cultural onde a fé é vivida é a de pluralismo. Pluralismo cultural e fé não 
são, pois dois mundos separados ou paralelos ou contrapostos. O fiel cristão esta 
dentro  de  um  mundo  plural  e  é  ali  que  ele  vive  a  sua  fé.  Como  a  situação  de 
pluralismo cultural é ainda uma realidade que está se manifestando, que está em 
ascendência,  toda  a  sociedade  encontra-se  neste  processo,  com  tensões  a  ele 
inerentes. A tensão vivida pelo cristão é, em termos, a mesma vivida por outras 
pessoas nesta sociedade de mudança.238 

 
Como a espiritualidade cristã é considerada como uma exigência de vida de todo 

batizado e passa sempre por uma relação com Deus, se faz necessário pesquisar para 

uma melhor compreensão teológica da espiritualidade leiga, caracterizada por sua 

inserção no mundo temporal de modo a levá-lo a Deus. Não é propriamente o tipo de 

atividade que se realiza, mas a forma como é realizada, de modo a não se deixarem 

submergir pelas preocupações do mundo, mas a partir de dentro santificá-lo. 

Importante ressaltar que a distinção que será utilizada entre clero, laicato e vida 

religiosa  diz  respeito  não  só  às  diferentes  funções  existentes  no  corpo  de  Cristo, 

expressão esta que representa um conceito funcional que expressa a unidade entre os 

cristãos  e  a  relação  dos  mesmos  com  a  cabeça  que  é  Cristo,239   mas  também  uma 

verdadeira diferença teológica pela recepção  do sacramento da Ordem por parte de 

alguns cristãos. 

Nesse sentido a Primeira Carta aos Coríntios de São Paulo afirma: Assim, na 

variedade, todos dão testemunho da admirável unidade do corpo de Cristo (cf. 1 Cor. 
 

237  FIORES. S.de. Espiritualidade Contemporânea. In: Dicionário de Espiritualidade, 1989, p. 345. 
238   BERKENBROCK,  Volney  J.    Fé  cristã  plural:  a  chance  do  retorno  a  catolicidade.  Atualidade 
Teológica. Rio de janeiro, v.46, jan/abr, 2014, p. 88. 
239  Assim aduz Joseph Ratzinger: Observemos, sobretudo, que a expressão: “corpo de Cristo”, usada 
pelo apóstolo Paulo, transmite mais uma ideia de serviço do que de ser simplesmente. O conceito de 
Paulo  é  um  conceito  extremamente  funcional  que  saliente  ao  máximo  a  interdependência  entre  os 
cristãos e a relação deles com a cabeça que é Cristo. RATIZGER, Joseph.  O novo Povo de Deus. São 
Paulo: Paulinas. 1969, p. 362. 
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12,11).  A  este  propósito,  dizia  Santo  Agostinho  sobre  a  ordenação  que  outorga  um 

proprium   ao   sacerdote   mas   pressupõe   a   permanência   daquilo   que   é   comum: 

Atemoriza-me  o  que  sou  para  vós,  consola-me  o  que  sou  convosco.  Para  vós,  sou 

bispo; convosco, sou cristão. Aquele, é o nome do ofício; este, o da graça; aquele, o do 

perigo; este, o de salvação (cf. Lumen Gentium 32). 

Pelo sacramento do Batismo, o leigo inicia sua participação de vida no Espírito, 

condição esta comum também aos ministros ordenados e aos religiosos: é a ontologia 

da graça, a antropologia cristã.240  Todos os batizados devem ser vistos como Igreja, 

participando,  assim,  das  riquezas  e  responsabilidades  que  a  consagração  batismal 

confere na variedade dos carismas e ministérios.241 

No entanto, no âmbito da comunhão eclesial, o leigo se distingue do clérigo e do 

religioso. Segundo Bruno Forte, existe dois binômios assumidos pelo Vaticano II: 1) 

hierarquia e laicato, com a diferença entre sacerdócio comum e sacerdócio ministerial 

ou hierárquico (cf. Lumen Gentium 10), pois os leigos participam de maneira diferente 

na  tríplice  função  (sacerdotal,  profética  e  régia)  e  2)  religiosos  e  não  religiosos, 

distinção  esta  que  não  tem  base  em  relação  ontológica  com  Cristo,  mas  na  forma 

diversa de vida para chegar o fim comum da santidade. 242 

Não se pretende fazer um histórico da questão, tampouco descrever certo debate 

contemporâneo existente sobre o tema da diferença entre os diversos estados de vida 

pertencentes  ao  corpo  de  Cristo  e  se  esta  distinção  seria  de  caráter  ontológico  ou 

ministerial,  essencial  ou  acidental.  A  partir  destas  premissas  da  riqueza  comum  de 

todos os batizados e da forma diversa de participação na tríplice função por parte dos 

leigos  e  dos  ministros  ordenados  (distinção  ontológica),  é  que  trataremos  de  uma 

modalidade própria de espiritualidade dos fiéis leigos.243 

 

 
240  FORTE, Bruno.  A missão dos leigos. São Paulo: Paulinas, 1987, p. 40. 
241  FORTE, Bruno.  A missão dos leigos, 1987, p. 40. 
242  FORTE, Bruno.  A missão dos leigos. São Paulo: Paulinas, 1987, p. 41-42. 
243 Acerca da identidade teológica do leigo, assim aduz Pedro Rodriguez: Esa nueva participación em el 
sacerdócio  de  Cristo  difiere  del  sacerdócio  común  de  los  fieles  essentia  et  non  gradu  tantum. 
Paradójucamente,  esta  afirmación  de  Lumen  Gentium  há  sido  mal  entendida,  como  si  fuera 
peyorativa  para  el  sacerdócio  comum  de  los  fieles,  cuando  em  realidade  es  la  defensa  de  la  plena 
dignidade cistiana de la conditio fidelis: el sacerdote ministerial no es um super-cristiano, sino um 
ministro, um servidor gracias a la presencia, em sus acciones ministerialies, de Cristo Cabeza de su 
cuerpo. El sacerdócio ministerial o jerárquico no es, pues, um grado que haga los ministros más ‘fieles’ 
, mas ‘cristianos’ que los demas membros da la Iglesia; sino que es algo essencialmente distinto, algo 
que se mueve em el plano del médium salutis, na del fructus salutis. Cf. RODRÍGUEZ, Pedro. La 
identidade teológica del laico. In: Scripta Theologica. Navarra, V 19, n. 1-2, p. 265-302, 1987. 
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Nesse  sentido,  afirma  Ramiro  Pellitero  que  segundo  Yves  Congar,  ‘há  uma 

espiritualidade da vida leiga, frente a uma espiritualidade da vida sacerdotal ou da 

vida religiosa’, pois cada uma dessas vidas possui ‘suas condições, seus deveres e seus 

recursos próprios e portanto a vida em Cristo se encontra nelas afetada por algumas 

modalidades’.244 

Entende-se que a investigação teológica-eclesial do laicato prescinde que se 

abram horizontes de reflexão acerca da redefinição do lugar da espiritualidade no que 

tange à vida dos assim chamados leigos e, ainda, em questões nucleares dar a palavra 

toda a sua precisão e densidade e a relação com uma visão do mundo conectada com 

as realidades temporais. 

 
Por uma Espiritualidade laical: buscar e encontrar Deus em todas as 
coisas 

 
Hoje  se  reflete  sobre  a  necessidade  de  buscar  balizas  mais  precisas  de  uma 

espiritualidade adequada aos leigos de nosso tempo. Que seja algo integrador e que 

ofereça luzes para que os leigos possam viver sua espiritualidade no dia a dia de forma 

madura  e  profunda.  O  Evangelho,  segundo  o  teólogo  Yves  Congar,  apresenta  uma 

afirmação em certo sentido paradoxal, ou seja, de que os cristãos estão destinados à 

vida eterna, mas ao mesmo tempo são chamados a viver no mundo e que precisa ser 

compreendida para ser traduzida em práxis.245 

Ao tratar deste tema surgem algumas questões: pode-se legitimamente falar de 

uma espiritualidade leiga ou simplesmente de uma espiritualidade cristã? Seria essa 

uma espiritualidade vivida por leigos ou apenas uma maneira leiga de viver a 

espiritualidade? É possível falar de uma espiritualidade própria da vida dos cristãos 

leigos de nosso tempo dedicados aos assuntos temporais? Como viver segundo o 

espírito num mundo secularizado? Se o ser precede o fazer, seria possível falar da 

missão do leigo como Igreja em saída sem antes tratar sobre sua espiritualidade? 

Falar em “espiritualidade dos leigos” ainda é um desafio mesmo trancorridos 

mais de cinquenta anos após o Concílio Vaticano II o qual acentuou o status de sujeito 

 

244“hay une spiritualité de la vie laique, frente a uma espiritualidade de la vida sacerdotal o de la vida 
religiosa, pues cada uma de essas vidas posee ‘sus consiciones, sus deberes y sus recursos próprios y por 
tanto la vita in Christo se encuentra em ellas affectée de certaines modalites’. PELLITERO, Ramiro.  La 
teología del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 227. 
245  Cf. PELLITERO, Ramiro.  La teología del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 228. 
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aos  leigos  na  Igreja,  desencadeando  um  novo  espírito  eclesial  para  com  os  fiéis 

leigos.246 

Importante     tecer     algumas     considerações     sobre     a     compreensão     da 

espiritualidade cristã ao longo da história. O conceito sobre a espiritualidade dentro da 

Igreja quase sempre teve contornos monacais.247  A escassa valorização das realidades 

terrenas  ou  do  mundo  na  Igreja  primitiva  e  no  monaquismo  desempenhou  um 

importante papel na separação entre o sagrado e o profano e na relação entre a vida 

terrena e a vida eterna, bem como o valor correlativo da mesma vida terrena foram 

sentidos de diversas formas através da história. 

Não obstante a tradição cristã afirmar, desde o princípio, que a santidade era 

destinada   para   todos   os   cristãos,   apenas   hoje   se   trata   dos   problemas   sobre   a 

santificação dos leigos a partir de uma perspectiva de compromisso com o mundo.248 

Yves Congar concede ao Doutor Tomás de Aquino um posto de notável relevância no 

processo histórico de valorização das realidades terrenas e paralelamente na evolução 

do  pensamento  do  laicato:  ao  conciliar  uma  espiritualidade  humanizada  com  a 

espiritualidade divinizada dos Santos Padres.249 

A partir do século XVI, se distinguem cinco momentos no processo histórico de 

valorização da secularidade dos leigos: 1) a afirmação do sacerdócio espiritual dos fiéis 

(séculos  XVI-XVIII);  2)  a  espiritualidade  do  próprio  estado,  especialmente  com 

Francisco de Sales; 3) a valorização cada vez mais positiva do matrimônio (Francisco 

de Sales, Bossuet, Fénelon); 4) a extensão de um ideal exigente de vida de oração e 

ascética; 5) a militância apostólica dos leigos a partir do seculo XVII, mas, sobretudo 

no século XIX. 250 

A modernidade e as ordens religiosas introduziram algumas modificações neste 

conceito ou no conceito de espiritualidade como, por exemplo, a proposta espiritual da 

Compania de Jesus do século XVI, feita de uma síntese entre a contemplação e ação, 

unindo a vida de comunhão com Deus com as atividades realizadas em meio à vida 

 
 
 

246  Cf. KASPER, Walter. A Igreja Católica: essência, realidade, missão. São Leopoldo: Unisinos, 2012, 
p. 268. 
247   BINGEMER,  Maria  Clara  Lucchetti.  Da  Teologia  do  Laicato  à  Teologia  do  Batismo.  Perspectiva 
Teológica. Rio de Janeiro. vol. 19. n. 47, p. 29-48, 1987. 
248  Cf. PELLITERO, Ramiro.  La teología del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 240. 
249  Cf. PELLITERO, Ramiro.  La teología del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 233. 
250  Cf. PELLITERO, Ramiro.  La teología del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 395-396. 
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corrente. Acontece uma mudança como resposta a um amadurecimento eclesiológico 

e com o objetivo de obter uma verdadeira valorização da secularidade.251 

No  que  diz  respeito  às  correntes  espirituais  contemporâneas,  estas  estão 

formadas prevalentemente por diversos movimentos: movimento de carácter místico- 

contemplativo,   movimento   cristocêntrico-eclesial,   movimento   bíblico-litúrgico   e 

movimento de abertura aos valores terrenos.252  A centralidade  de Jesus Cristo  e da 

Igreja sempre estiveram na base  da espiritualidade cristã, mas nas ultimas décadas 

receberam particular acento.253 

As principais linhas de força da espiritualidade contemporânea são colocadas 

da seguinte forma: a) por um acentuado sentimento eclesial e comunitário e um desejo 

do  Absoluto;  b)  o  retorno  às  fontes:  Bíblia,  liturgia  e  Padres  e  c)  abertura  ao 

compromisso  com  a  vida  no  mundo.  É  importante  ressaltar  que  todas  estas  linhas 

tiveram no Vaticano II apoio e desenvolvimento.254 

O evento conciliar do Vaticano II retoma da Tradição elementos que há muito 

tempo já não alimentavam os cristãos como a importância do sentido da Palavra de 

Deus, o significado do sacerdócio universal dos batizados, a vocação de todos à 

santidade. Todos estes elementos terão importante repercussão no desenvolvimento 

da espiritualidade. 

O teólogo Yves Congar lamentava que as profundas aquisições dogmáticas com 

relação aos cristãos leigos, advindas do Vaticano II, não foram capazes de suscitar uma 

teologia ou uma anthropologie spirituelle que lhe fosse correspondente. Congar teria 

manifestado seu desejo de incluir um estudo como comentário sobre a espiritualidade 

ao Decreto Apostolicam actuositatem, o que naquele momento não foi possivel.255 

Segundo Pellitero, para o dominicano Yves Congar, se os homens de Deus são 

os que, em ultima análise constroem a Igreja e a santidade, a espiritualidade laical se 

perfila com efeito no âmbito existencial e concreto, próprio do cristão singular, que 

deverá sustentar e fundamentar a vocação e a missão dos leigos.256 

 

251  Cf. PELLITERO, Ramiro.  La teología del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 396. 
252     Cf.   ANCILLI,   Ermanno.   Espiritualidad   Cristiana.   ANCILLI,   Ermanno.   In:   Diccionario   de 
Espiritualidad. Barcelona: Herder, 1987, p. 28-31. 
253     Cf.   ANCILLI,   Ermanno.   Espiritualidad   Cristiana.   ANCILLI,   Ermanno.   In:   Diccionario   de 
Espiritualidad, 1987, p. 29. 
254     Cf.   ANCILLI,   Ermanno.   Espiritualidad   Cristiana.   ANCILLI,   Ermanno.   In:   Diccionario   de 
Espiritualidad, 1987, p. 31. 
255  Cf. PELLITERO, Ramiro. La teologia del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 350. 
256  Cf. PELLITERO, Ramiro. La teologia del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 227. 
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Será a partir do paradoxo da condição cristã au monde et pas du monde que 

Congar  irá  desenvolver  os  principais  elementos  de  uma  espiritualidade  do  cristão 

comprometido  com o  mundo, a partir da  seguinte ordem: vontade de  Deus santa e 

santificante, vocação, serviço e suas exigências, compromisso e responsabilidade e isso 

tudo sob o significado da cruz.257 

Conforme  síntese  sobre  a  última  posição  de  Congar  sobre  os  leigos,  segundo 

Pellitero, as chaves para a compreensão da espiritualidade seguem sendo a adesão à 

vontade e ao plano de Deus, o testemunho apostólico inerente à vocação batismal do 

cristianismo e, especialmente para os leigos, a referência teológica e eclesiológica aos 

dons, situações e meios adequados a sua condição.258 

Todo o cristão incorporado a Cristo pelo Batismo está chamado a seguir de perto 

Jesus, tornando-se uma pessoa “espiritual”, porque penetrada do Espirito em todas as 

dimensões da sua corporiedade, de sua mente, de sua vida como Jesus o foi, conforme 

aduz Maria  Clara  Bingemer  ao tratar  sobre  uma espiritualidade para leigos.259  Pelo 

Batismo o cristão é unido de modo profundo e para sempre com Jesus Cristo.260 Assim, 

o fiel cristão leigo realizará a sua vocação universal à santidade (cf. Lumen Gentium 

40). 

Complementa  na  mesma  direção  a  teóloga  que  o  campo  onde  esta  vida  no 

espírito pode dar-se não é em outro lugar senão o mundo, que é próprio do leigo (índole 

secular), pois os cristãos devem estar dedicados aos assuntos temporais vivendo em 

permanente   epifania.261    A   espiritualidade   cristã   não   estaria   mais   restrita   a   ser 

privilégio de uns poucos, mas uma exigência de vida de todo o batizado. 

Importante ressaltar, considerando o período posterior ao Concilio Vaticano II, 

o número significativo de menções nos documentos do Magistério da Igreja que tratam 

sobre uma espiritualidade própria do fiél leigo. 262 

 
257  Cf. PELLITERO, Ramiro. La teologia del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 240. 
258  Cf. PELLITERO, Ramiro. La teologia del laicado en la obra de Yves Congar, 1996, p. 398. 
259  Cf. BINGEMER, Maria Clara Lucchetti. Da Teologia do Laicato à Teologia do Batismo,1987, p. 12. 
260  BENTO  XVI.  Celebração  do  Batismo  do  Senhor  e  Administração  do  Batismo. Homilia  do  Papa 
Bento XVI. Capela Sistina. Domingo, 13 de janeiro de 2013. Disponível em: 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilieS/2013/documents/hf_ben- 
xvi_hom_20130113_battesimo.html. Acesso em: 03 de jun. 2018. 
261  Cf. BENTO XVI. Celebração do Batismo do Senhor e Administração do Batismo. Homilia do Papa 
Bento XVI. Capela Sistina. Domingo, 13 de janeiro de 2013, p.13. 
262 São alguns dos documentos do Magistério da Igreja que falam sobre a espiritualidade do cristão leigo 
a  título  exemplificativo:  Lumen  Gentium,  n.  34;  Aposatolicam  Actuositatem,  n.  4;  Documentos  do 
Celam:   a)  Medellín,  solicita  o  fomento  de  pesquisas  que  tratam  sobre  a  espiritualidade  dos  leigos 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2013/documents/hf_ben-
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Conclusão 

 
 

Partindo  destas  breves  considerações  dentre  muitos  outros  aspectos  e,  tendo 

consciência da complexidade e de certa novidade que rodeia este assunto, se percebe a 

necessidade de novos estudos que tratem sobre o tema da espiritualidade própria dos 

leigos.  E  neste  mesmo  sentido,  diante  do  chamado  universal  à  santidade,  consta  a 

orientação no documento da IV Conferência do CELAM, em Santo Domingo, sobre a 

importância em incentivar publicações específicas de espiritualidade laical.263 

Portanto, a título de síntese, sugere-se a realização de novos estudos que levem 

em consideração os seguintes aspectos: 

a) Procurar compreender o significado da palavra espiritualidade para os dias 

de hoje, tendo em vista a importância em refletir sobre uma nova teologia que almeje 

um caminho de aproximação na busca de Deus e que demonstre a vitalidade do sentido 

religioso no mundo atual (considerando que a espiritualidade cristã continha na 

tradicional literatura espiritual uma categoria teológica que mantinha uma atitude 

negativa com relação ao mundo). Dar à palavra toda a sua precisão e densidade 

teológica. 

b) Constatar que o renovado interesse espiritual de nossa época brota de 

profundas exigências de autenticidade, de dimensão religiosa, de interioridade e de 

liberdade, que não satisfaz a sociedade consumista. A espiritualidade cristã deveria 

redescobrir suas fontes bíblicas, eclesiais e sacramentais. Voltar às fontes para 

compreender o significado para viver hoje. 

c) Partindo da estreita relação entre espiritualidade e identidade do cristão 

leigo, buscar conhecer a natureza da identidade leigo especialmente no que diz respeito 

a sua secularidade e compreender o que seria considerada como uma modalidade de 

espiritualidade laical. 

d) Que uma espiritualidade cristã leiga deve ser algo integrador, que abarque 

todas as dimensões e realidades da vida do ser humano, para que ajude o leigo a 

encontrar o caminho da vida no espírito, na simplicidade da vida normal, amando a 

Deus e vivendo a vida com Ele. 

 
(Conclusões finais, p.118); b) Puebla, fala de uma espiritualidade mais apropriada a condição de leigo 
(n. 797,798); e na  Doutrina Social da Igreja n. 545 e 546. 
263  Cf. n. 99 do documento da IV Conferência do CELAM realizada em Santo Domingo. 
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Destarte, com novos estudos avançar para elaborar uma espiritualidade própria 

do cristão leigo ou leiga caracterizado por sua inserção no mundo, objetivando 

identificar novas balizas para uma espiritualidade laical através da formulação de uma 

epistemologia própria que valide e torne-a possível a nível teórico e prático nos dias de 

hoje. 
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11. MARIA NO MISTÉRIO DA IGREJA 
 
 

Wellington Cristiano da Silva264 

 
 

Como compreender a relação íntima entre Maria e a Igreja? Uma das grandes 

contribuições do Concílio Vaticano II à mariologia foi apresentar, com fundamentos 

bíblicos e patrísticos, a profunda união entre a mãe do Senhor e a Igreja. A mariologia 

em perspectiva eclesiológica estabelece uma maior proximidade entre o povo de Deus 

e a Virgem Maria. A mãe de Jesus, membro do Corpo Místico de Cristo, nossa irmã na 

fé, é aquela que é proclamada tipo, modelo, imagem, primícia e Mãe da Igreja. Como 

mãe desta grande família que é a Igreja, Maria é, igualmente, parte desta comunidade 

de amor e de fé. 

Nesta pesquisa, propõe-se, primeiramente, trazer a leitura eclesiológica da 

mariologia realizada pelo Concílio Vaticano II. Em seguida, pretende-se apresentar, à 

luz da Lumen Gentium, algumas elaborações teológicas que ilustram mais 

concretamente a relação entre Maria e a Igreja. 

 
O Concílio Vaticano II e a retomada da Mariologia em Perspectiva 
Eclesiológica 

 
O Concílio Vaticano II assinala uma nova fase na história da mariologia. Além 

do  retorno  à  mariologia  bíblica  e  patrística,  o  Concílio  optou  em  não  elaborar  um 

documento à parte de mariologia265, mas introduzir o tema marial no último capítulo 

da Constituição  dogmática  sobre  a  Igreja, como  um  coroamento  conclusivo de toda 

 
264  Mestrando em Teologia Sistemática da PUCRS (Bolsista CAPES). Especialista em Mariologia pela 
Faculdade  Dehoniana,  Taubaté/SP.  Bacharel  em  Teologia  pela  PUCRS.  Bacharel  eclesiástico  em 
Teologia   pelo   ITESC/SC.   Bacharel   em   Filosofia   pela   Faculdade   São   Luiz,   Brusque/SC.   E-mail: 
welli_83@yahoo.com.br 
265  O debate mariológico que antecede o Concílio é caracterizado por uma dupla corrente. De um lado, 
havia uma forte tendência maximalista. Esta perspectiva se refletia, de certo modo, na posição daqueles 
que, nas discussões conciliares, defendiam a elaboração de um documento próprio de teologia marial. 
Por outro lado, havia uma tendência minimalista, que pouco considerava o papel de Maria na economia 
da salvação. Durante o Concílio, em uma votação bastante acirrada sobre a elaboração ou não de um 
documento autônomo de mariologia (1.114 a 1.074 – quarenta votos de diferença), o resultado voltou-se 
para  a  inclusão  da  mariologia  no  De  Ecclesia  [cf.  SESBOÜE,  Bernard.  A  Virgem  Maria,  p.  508].  O 
Vaticano  II  buscou  apresentar  uma  posição  intermediária  entre  o  maximalismo  e  o  minimalismo 
mariológicos, exortando os teólogos e pregadores a se absterem tanto de qualquer falso exagero como 
também de demasiada pequenez de espírito na consideração da dignidade singular da Virgem Maria (cf. 
LG 67). 

mailto:welli_83@yahoo.com.br
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Constituição. Maria foi situada no mistério de Cristo e da Igreja266. Foi a primeira vez 

que um Concílio ofereceu uma síntese teológica sobre a Virgem Maria. 

O  Vaticano  II  reconduziu  a  mariologia  para  o  grande  âmbito  da  teologia.  A 

teologia marial foi integrada à eclesiologia267. O Concílio, por sua vez, não pretendeu 

esgotar  a  reflexão  teológica  sobre  a  mãe  de  Jesus,  mas  incentivou  seu  estudo  e 

aprofundamento (LG 54). Após um breve proêmio (I parte), o oitavo capítulo da Lumen 

Gentium apresenta a missão de Maria na economia da salvação (II parte) e no mistério 

da Igreja (III parte), o culto mariano (IV parte) e a dimensão escatológica da mariologia 

para o povo peregrinante (V parte). 

Inserida na plenitude do tempo (Gl 4,4), quando o mistério divino da salvação 

nos foi revelado (LG 52), Maria é vista, por um lado, na sua relação com a Trindade, 

como mãe do Filho de Deus e do Redentor, filha predileta do Pai e templo do Espírito 

Santo  e,  por  outro,  está  associada,  na  descendência  de  Adão,  à  toda  humanidade 

necessitada de salvação. Ela foi “remida de modo mais sublime, em atenção aos méritos 

de seu Filho” (LG 53). É chamada mãe dos membros de Cristo e membro eminente e 

inteiramente singular da Igreja, seu tipo e exemplar na fé e na caridade. A Igreja honra 

Maria como mãe amantíssima, dedicando-lhe afeto de piedade filial (LG 53). 

A mariologia conciliar apresenta um breve apanhado bíblico-teológico acerca de 

Maria, apontando sua missão prefigurada e anunciada no Antigo Testamento e 

claramente expressa na nova aliança, de modo particular, na anunciação, na infância, 

na vida pública e paixão de Jesus, e sua presença junto à comunidade cristã nascente 

(LG 55-59). Na relação com Cristo, Maria se destaca como mãe predestinada do Filho 

de Deus (LG 56), serva fiel do Senhor (LG 56), discípula (LG 58). O documento retoma 

o título “excelsa Filha de Sião” e o paralelo patrístico Eva-Maria (LG 55). O Concílio 

afirma também que a Virgem avançou no caminho da fé e conservou fielmente a união 

com seu Filho até à cruz (LG 58). 

Na relação da Virgem com a Igreja, reafirma-se a unicidade da mediação de 

Cristo. A função maternal de Maria não ofusca nem diminui esta mediação única de 

 

266 O oitavo capítulo da Lumen Gentium aborda o tema marial em dupla perspectiva: Maria no mistério 
de Cristo (mariologia cristotípica) e no mistério da Igreja (mariologia eclesiotípica). A presente pesquisa, 
por sua vez, foca-se tão somente na perspectiva eclesiológica. 
267 O surgimento da mariologia como um tratado separado e autônomo remonta aos séculos XVI e XVII, 
com Francisco Suárez (1585) e Plácido Nigido (1602), embora suas raízes já estivessem presentes na 
tardia Idade Média. Cf. ALMEIDA, Antônio J. Lumen Gentium: a transição necessária, nota n. 413, p. 
181. 
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Cristo;  manifesta  antes  a  sua  eficácia.  Trata-se,  pois,  de  uma  mediação  derivada, 

dependente, participada e subordinada à única mediação de Jesus (LG 60 e 62). 

Maria, nossa mãe na ordem da graça, cooperou, de modo singular, na economia 

da salvação, com sua obediência, fé, esperança e caridade (LG 61). Ela é, pois, tipo e 

figura da Igreja, na ordem da fé e da caridade e por sua íntima união com Cristo. É 

modelo eminente e único de virgem e mãe (LG 63-65). 

O documento ressalta o caráter cristocêntrico do culto mariano na Igreja: a 

veneração a Maria conduz à adoração do Senhor. O culto mariano é caracterizado por 

um ato de veneração e amor, invocação e imitação (LG 66). A Lumen Gentium exorta 

ainda a se abster tanto de qualquer falso exagero na consideração da dignidade singular 

da Mãe de Deus, como também de demasiada pequenez de espírito, fomentando o seu 

culto litúrgico e estimando os legítimos exercícios de piedade (LG 67). 

Para o povo peregrino, Maria, glorificada no céu em corpo e alma, é Sinal de 

Esperança e consolo, e imagem escatológica e primícia da Igreja glorificada (LG 68). 

O Concílio lembra ainda a honra prestada à mãe de Jesus entre os irmãos de outras 

Igrejas cristãs e pede a intercessão da Virgem para a unidade dos cristãos (LG 69). 

Indubitavelmente, uma grande novidade trazida pelo Vaticano II foi a de 

apresentar a relação de Maria não somente com seu Filho, mas com a Igreja, 

resgatando, igualmente, sua face humana, de mulher livre e responsável, que 

colaborou de forma ativa e consciente no projeto salvífico de Deus. 

 
Maria, membro da Igreja 

 
 

Nos Atos dos Apóstolos, temos o testemunho bíblico da presença de Maria junto 

à Igreja nascente. Após a ascensão de Jesus, Maria, os onze, algumas mulheres e os 

irmãos  de  Jesus  voltaram  do  monte  das  Oliveiras  e  se  uniram  em  oração  na  sala 

superior em Jerusalém (cf. At 1,14). Era o cenáculo, o lugar onde Jesus havia celebrado 

a  última  Ceia.  A  senhora  de  Nazaré  revive  a  lembrança  dos  acontecimentos  que 

guardara em seu coração (cf. Lc 2,19.51). Unida à comunidade dos fiéis, Maria espera 

pela  vinda  do  Espírito.  Está  junto  à  Igreja  na  qualidade  de  mãe  de  Jesus.  Sua 

maternidade é enfatizada na comunidade dos crentes. Ela é, igualmente, membro desta 

comunidade  de  fé  e  encontra-se  unida  em  perseverante  oração  com  os  discípulos  e 

discípulas de seu Filho. 
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“Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar” (At 

2,1).  As  mulheres,  Maria,  os  irmãos  e,  agora,  os  Doze,  são  aqueles  que  fazem  a 

experiência  pneumática  de  Pentecostes.  Maria,  em  comunidade,  recebe  o  dom  do 

Espírito Santo. “Esta judia mais velha, marcada pelas lutas de uma vida árdua, faz parte 

da comunidade reunida em nome de Jesus, recebe um novo derramamento do Espírito 

de  Deus  e  ergue  a  voz  novamente  em  inspirado  louvor  e  profecia”268.  Certamente, 

Maria continuou perseverando com a comunidade cristã no “ouvir o ensinamento dos 

apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações” (At 2,42). 

A  Lumen  Gentium  recordou  esta  participação  de  Maria  na  formação  da 

comunidade cristã. A mãe de Jesus cooperou para o nascimento da Igreja. Ela é um 

membro eminente e inteiramente singular da Igreja (LG 53), “por causa dos dons da 

graça de que é adornada e pelo lugar que ocupa no Corpo Místico” (VM 8)269. Membro 

do  Povo  de  Deus,  a  Virgem  de  Nazaré  ingressou  ao  pequeno  número  dos  fiéis  da 

comunidade cristã de Jerusalém. Hoje, na Jerusalém Celeste, continua unida a toda 

Igreja,  como  membro  de  especial  pertença,  intercedendo,  com  sua  maternidade 

espiritual, pelos que peregrinam neste mundo. 

 
Maria, tipo da Igreja 

 
 

O Concílio Vaticano II, no uso da tipologia teológica, apresentou Maria como 

typos da Igreja, na sua condição de mãe, virgem e esposa: “a Mãe de Deus é o tipo e a 

figura da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo” (LG 63). 

A mãe de Jesus “corporifica de modo perfeito a essência da Igreja como comunidade 

de fé”270. Há uma mútua e íntima relação entre Maria e a Igreja, a ponto de podermos 

afirmar que tudo aquilo que falamos de Maria podemos atribuir à Igreja e vice-versa. 

Maria e a Igreja são distintas, mas inseparáveis. O mistério de Maria e o mistério da 

Igreja se compenetram e se iluminam mutuamente em uma espécie de pericorese271. 

 
 
 

268  JOHNSON, Elizabeth A. Nossa verdadeira irmã: teologia de Maria na comunhão dos santos. São 
Paulo: Loyola, 2006, p. 357. 
269   CONGREGAÇÃO  PARA  A  EDUCAÇÃO  CATÓLICA,  A  Virgem  Maria  na  formação  intelectual  e 
espiritual. 
270  KASPER, Walter. A Igreja Católica: essência, realidade, missão. São Leopoldo: Unisinos, 2012, p. 
197. 
271  Cf. BALTHASAR, Hans Urs von. Maria icona della Chiesa. Milano: San Paolo, 1998, p. 48. 
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Maria  e  a Igreja  são  mães.  Maria  “deu  à  luz um Filho,  que Deus  estabeleceu 

primogênito  de  muitos  irmãos,  isto  é,  dos  fiéis,  para  cuja  geração  e  educação  Ela 

coopera  com  amor  de  mãe”  (LG  63).  Esta  maternidade  de  Maria  é  tipo  e  figura  da 

maternidade  da  Igreja.  “Com  justeza,  portanto,  os  antigos  Padres  ensinavam  que  a 

Igreja prolonga no sacramento do Batismo a maternidade virginal de Maria” (MC 19). 

Pela  fiel  recepção  da  Palavra  de  Deus,  pelo  batismo  e  pela  pregação,  a  Igreja  gera 

espiritualmente filhos e filhas para vida nova em Deus, filhos estes concebidos por obra 

do Espírito Santo e nascidos de Deus (LG 64). A maternidade de Maria e da Igreja se 

estabelecem em perfeita harmonia. Ambas acompanham, com amor materno e com 

sua fecundidade, seus filhos e filhas na condução a Deus. 

Maria e a Igreja são virgens fecundas. A virgindade de Maria, a sua integridade 

física e moral, é sinal de sua total doação e fidelidade a Deus. A Igreja é igualmente 

Virgem “pois guarda fidelidade total e pura ao seu Esposo e conserva virginalmente, à 

imitação da Mãe do seu Senhor e por virtude do Espírito Santo, uma fé íntegra, uma 

sólida esperança e uma verdadeira caridade” (LG 64). 

Maria  e  a  Igreja  são  esposas.  Aquela  que  foi  eleita  mãe  do  Verbo  encarnado 

também é sua esposa em sentido espiritual. Seu vínculo de amor com seu Filho, sua 

fidelidade  à  missão,  sua  obediência  de  fé  e  o  seu  sim  a  Deus  são  sinais  de  sua 

esponsalidade. “Maria aceitou a eleição para ser mãe do Filho de Deus, guiada pelo 

amor  esponsal,  o  amor  que  ‘consagra’  totalmente  a  Deus  uma  pessoa  humana.  Em 

virtude desse amor, Maria desejava estar sempre e em tudo ‘doada a Deus’, vivendo na 

virgindade” (RM 39). Na maternidade de Maria já estava inserida sua nupcialidade, 

seu total consentimento a Deus. Seu sim ao amor de Deus representa o sim de toda a 

Igreja. O teólogo suíço Hans Urs von Balthasar vê em Maria uma maternidade divina 

esponsal272. “Ele entende que Maria precede a Igreja por meio de sua união nupcial 

com Cristo e, assim, nasce a Igreja. Maria se encontra no núcleo da Igreja através de 

seu sim, que foi representativo de toda a humanidade”273. 

Sua íntima união com Cristo é tipo, portanto, da união profunda da Igreja com 

seu Esposo. Maria, “ao pronunciar o primeiro fiat (‘faça-se’) da Nova Aliança, prefigura 

a condição da mesma Igreja de esposa e de mãe” (RM 1). Unida a Deus e a nós, “com 

 
272 Cf. HACKMANN, Geraldo L. B. A imagem da esposa de Cristo na eclesiologia de Balthasar. Horizonte, 
Belo Horizonte, vol. 13, n. 37, jan./mar. 2015, p. 464. 
273 HACKMANN, Geraldo L. B. A imagem da esposa de Cristo na eclesiologia de Balthasar, 2015, p. 460. 
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esta sua fé de esposa e de mãe, ela quer atuar em favor de todos os que a ela se entregam 

como filhos” (RM 46). 

 
Maria, modelo da Igreja 

 
 

Maria é modelo a ser imitado. O culto mariano compreende não apenas uma 

devoção ou afeto filial para com a mãe de Deus, mas, igualmente, o desejo de imitá-la: 

“E os fiéis lembrem-se de que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril 

e passageira, mas nasce da fé, que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos 

incita a amar filialmente a nossa mãe e a imitar as suas virtudes” (LG 67). 

Pela prática das virtudes evangélicas, a mãe de Jesus é modelo da Igreja, na fé, 

na esperança, na caridade e na missão apostólica (cf. LG 53.63.65). Em Maria, “a Igreja 

alcançou já aquela perfeição sem mancha nem ruga que lhe é própria” (LG 65). Os fiéis, 

que ainda trabalham para alcançar a sua santidade na graça do Espírito Santo, 

“levantam os olhos para Maria, que brilha como modelo de virtudes sobre toda a 

família dos eleitos” (LG 65), e nela se enchem de esperança. 

A Virgem é exemplo que inspira a Igreja que está a caminho. “No mistério da 

Igreja, a qual é também com razão chamada mãe e virgem, a bem-aventurada Virgem 

Maria foi adiante, como modelo eminente e único de virgem e de mãe” (LG 63). 

Contemplando a vida exemplar da Mãe do Salvador, os fiéis buscam cultivar um 

processo contínuo de imitação e de identificação. 

Na liturgia, Maria aparece como modelo da Igreja no exercício do culto. Ela é a 

Virgem que sabe ouvir (MC 17); a Virgem dada à oração (MC 18); a Virgem mãe (MC 

19); e a Virgem oferente (MC 20). “Exemplar de toda a Igreja, no exercício do culto 

divino, Maria é também, evidentemente, mestra de vida espiritual para cada um dos 

cristãos” (MC 21). 

O autêntico culto mariano acarretará em compromisso ético, em conversão 

interior, em mudança de vida. Olhando para Maria com inspiração e amor, os fiéis 

ganham estímulos para trilhar o caminho do evangelho. Maria não é apresentada na 

Igreja como um ideal inatingível, mas um exemplo concreto de alguém que alcançou a 

santidade por se deixar conduzir pela graça de Deus. Peregrina na fé, Maria está unida 

aos peregrinos de hoje. 
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Maria, Imagem e Primícia da Igreja 

 
 

Glorificada no céu em corpo e alma, a Virgem, assumida por Deus, é imagem 

escatológica e primícia da Igreja. Maria brilha como Sinal de Esperança segura e de 

consolação, para o Povo de Deus que ainda está a caminho (LG 68). Ela já é o que nós 

um dia seremos. Em Maria se realiza de modo perfeito e pleno a vocação humana e a 

vocação da Igreja. 

A Sacrosanctum Concilium, ao falar da memória da Virgem Maria na celebração 

do ciclo anual dos mistérios de Cristo, afirma que “a santa Igreja venera com especial 

amor,  porque  indissoluvelmente  unida  à  obra  de  salvação  do  seu  Filho,  a  Bem- 

aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, em quem vê e exalta o mais excelso fruto da 

Redenção,  em  quem  contempla,  qual  imagem  puríssima,  o  que  ela,  toda  ela,  com 

alegria deseja e espera ser” (SC 103). Olhando para Maria, a Igreja peregrina vê a sua 

própria imagem futura. Maria é a certeza da meta definitiva da Igreja, é expectativa 

para sua própria realização escatológica. “Maria representa a antecipação da redenção 

total. A salvação recebida por Maria é a de toda a Igreja e de todo homem, mas existe 

e se encontra manifestada nela em toda a sua plenitude”274. 

Na festa da Assunção, os fiéis contemplam, em Maria gloriosa, a imagem da 

Igreja glorificada. “É uma festa, pois, que propõe à Igreja e à humanidade a imagem e 

o consolante penhor do realizar-se da sua esperança final: que é essa mesma 

glorificação plena, destino de todos aqueles que Cristo fez irmãos, ao ter como eles ‘em 

comum o sangue e a carne’” (MC 6). 

A mãe de Jesus, assunta aos céus, é primícia da Igreja. Maria, Filha de Sião, é a 

primeira discípula do Senhor e a primeira Igreja275. O Concílio Vaticano II deixou claro 

“que, ainda durante a caminhada histórica da Igreja, com Maria, já teve início a futura 

realidade escatológica da Igreja”276. Os textos do atual Missal Romano, na solenidade 

da Assunção de Maria, “reconhecem o início já realizado e a imagem daquilo que, para 

a  Igreja  inteira,  deve  realizar-se  ainda”  (MC  11).  A  Igreja,  na  celebração  litúrgica, 

 

274  SESBOÜE, Bernard (dir.). A Virgem Maria. In: BOURGEOIS, Henri; SESBOÜÉ, Bernard; TIHON, 
Paul. Os sinais da salvação: os sacramentos, a Igreja, a Virgem Maria. São Paulo: Loyola, 2005,   p. 
504-505. 
275   A  expressão  “Primeira  Igreja”  dá  nome  a  obra  conjunta  de  Joseph  Ratzinger  e  Hans  Urs  von 
Balthasar. 
276  MEO, Salvatore. Assunção: Dogma, história e teologia. In: DE FIORES, Stefano; MEO, Salvatore 
(dirs). Dicionário de mariologia. 1995, p. 178. 
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“saúda Maria de Nazaré como seu início” (RM 1). De fato, com Maria, “a Igreja se inicia 

e já alcança a sua perfeição”277. 

O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Pós-sinodal Christus Vivit, falando 

aos jovens e a toda Igreja, deixou uma mensagem mariana de esperança para todo povo 

peregrino: 

 
Aquela menina hoje é a mãe que vela por seus filhos, estes filhos que caminham 
pela vida, muitas vezes cansados, carentes, mas querendo que a luz da esperança 
não se apague. Isto é o que queremos: que a luz da esperança não se apague. Nossa 
mãe olha para este povo peregrino, povo de jovens querido por ela, que a busca 
fazendo silêncio no coração, embora no caminho haja muito ruído, muitas 
conversas e distrações. Mas, diante dos olhos da mãe, só cabe o silêncio 
esperançoso. E assim Maria ilumina novamente nossa juventude (CV 48). 

 
 

Maria, Mãe da Igreja e nossa irmã 
 
 

O   Papa   Paulo   VI,   no   dia   21   de   novembro   de   1964,   no   seu   discurso de 

encerramento da terceira sessão do Concílio Vaticano II, proclamou Maria como Mãe 

da Igreja, mãe “de todo o Povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, que lhe 

chamam Mãe amorosíssima”278. No mesmo discurso, Paulo VI enfatizou os laços de 

fraternidade entre Maria e todo o povo de Deus. A Virgem de Nazaré é “Filha de Adão 

como  nós,  e  por  isso  nossa  irmã  por  laços  de  natureza”279.  Ela,  como  já  afirmara  a 

Lumen Gentium, “está, porém, associada, na descendência de Adão, a todos os homens 

necessitados de salvação” (LG 53). 

O título Mãe da Igreja não é novo para a piedade dos fiéis e é justamente com o 

nome de Mãe que os fiéis e a Igreja toda costumam e preferem dirigir-se a Maria.280 

Efetivamente,  assim  como  a  maternidade  divina  é  o  fundamento  da  especial 
relação de Maria com Cristo e da sua presença na economia da salvação operada 
por   Jesus   Cristo,   assim   também   constitui   essa   maternidade   o   fundamento 
principal das relações de Maria com a Igreja, sendo Ela Mãe d'Aquele que, desde o 
primeiro instante da Sua Encarnação no seu seio virginal, uniu a si, como Cabeça, 
o seu Corpo místico, que é a Igreja. Maria, pois como Mãe de Cristo, também é Mãe 
dos fiéis e dos pastores todos, isto é, da Igreja.281 

 

277  MEO, Salvatore. Assunção: Dogma, história e teologia.  In: DE FIORES, Stefano; MEO, Salvatore 
(dirs). Dicionário de mariologia,  1995, p. 178. 
278  PAULO VI. Conclusão da III Sessão do Concílio Vaticano II. Discurso de 21 de novembro de 1964. 
Disponível em: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/speechES/1964/documents/hf_p- 
vi_spe_19641121_conclusions-iii-sessions.html. Acesso em: 01 de mai. de 2019. 
279  PAULO VI. Conclusão da III Sessão do Concílio Vaticano II. Discurso de 21 de novembro de 1964. 
280 Cf. PAULO VI. Conclusão da III Sessão do Concílio Vaticano II. Discurso de 21 de novembro de 1964. 
281  PAULO VI. Conclusão da III Sessão do Concílio Vaticano II. Discurso de 21 de novembro de 1964. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/speeches/1964/documents/hf_p-
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Em 1968, na Solene Profissão de Fé conhecida como o Credo do Povo de Deus, 

Paulo VI reafirmou o título mariano Mãe da Igreja: “Cremos que a Santíssima Mãe de 

Deus, nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu a desempenhar seu ofício materno, em 

relação aos membros de Cristo, cooperando para gerar e desenvolver a vida divina em 

cada uma das almas dos homens que foram remidos” (SP 15)282. 

Embora o título Mãe da Igreja não apareça nos documentos do Vaticano II, ele 

não   contradiz   o   conteúdo   marial   presente   na   Lumen   Gentium.  A   Constituição 

Dogmática  sobre  a  Igreja  já  havia  acolhido  de  certa  forma  o  título  ao  mencionar  a 

expressão  agostiniana  mãe  dos  membros  de  Cristo.  Maria  é  mãe  dos  membros  de 

Cristo  “porque  cooperou  com  o  seu  amor  para  que  na  Igreja  nascessem  os  fiéis, 

membros daquela cabeça [...] A Igreja católica, ensinada pelo Espírito Santo, consagra- 

lhe,  como  a  mãe  amantíssima,  filial  afeto  de  piedade”  (LG  53).  A  Constituição, 

referindo-se  aos  Padres  da  Igreja  no  paralelo  Eva-Maria,  chama  Maria  “mãe  dos 

viventes” (LG 56). Afirma, igualmente, que Maria é “Mãe de Deus, Mãe de Cristo e Mãe 

dos homens, sobretudo dos fiéis” (LG 54) e “nossa mãe na ordem da graça” (LG 61). 

Com  o  Decreto  Ecclesia  Mater,  publicado  em  03  de  março  de  2018  pela 

Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, o Papa Francisco 

determinou a inscrição da memória da Bem-aventurada Virgem, Mãe da Igreja no 

Calendário Romano Geral. Esta memória mariana passou a ser celebrada na segunda- 

feira depois da Solenidade de Pentecostes. A missa votiva de Maria Mãe da Igreja já 

havia sido inserida no Missal Romano por Paulo VI em 1975, por ocasião do Ano Santo 

da Reconciliação. 

O  Decreto  apresenta  algumas  referências  bíblicas  que  dão  fundamento  e 

consistência ao título Mãe da Igreja. O texto joanino da presença de Maria junto a cruz 

(cf. Jo 19,25-27)  é, indubitavelmente, a referência mais importante. Na cruz, Cristo 

expressa publicamente a maternidade eclesial de Maria. Como em um parto doloroso, 

Maria gera espiritualmente, na cruz, filhos para Deus. 

 
A Mãe, que estava junto à cruz (cf. Jo 19,25), aceitou o testamento do amor do seu 
Filho e acolheu todos os homens, personificado no discípulo amado, como filhos a 
regenerar à vida divina, tornando-se a amorosa Mãe da Igreja, que Cristo gerou na 
cruz, dando o  Espírito. Por sua vez, no  discípulo amado, Cristo  elegeu todos os 

 
282    PAULO  VI.  Credo  do  Povo  de  Deus:   Solene  Profissão  de  Fé.  Roma,  1968.  Disponível  em: 
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19680 
630_credo.html>. Acesso em: 24 de maio de 2019. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19680
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discípulos como herdeiros do seu amor para com a Mãe, confiando-a a eles para 
que estes a acolhessem com amor filial283. 

 
O documento também faz referência à participação de Maria no nascimento da 

Igreja. Como guia da Igreja nascente, Maria iniciou sua missão materna já no cenáculo, 

na  oração  em  comum  com  os  Apóstolos  e  as  mulheres  (cf.  At  1,14),  na  espera  do 

Espírito. 

Outro texto bíblico que pode ser acrescentado aqueles lembrados pelo decreto é 

Apocalipse 12. Na imagem da mulher vestida de sol está contido o mistério da Igreja 

perseguida e glorificada. Todavia, é quase impossível não notar a estreita identificação 

desta mulher com a mãe do Messias. A Liturgia se encarregou de fazer esta ligação. 

Destarte,  este  texto  neotestamentário  “confirmaria  que  na  Igreja,  provada  pelas 

primeiras manifestações da perseguição, a figura da mãe de Jesus podia ser lembrada 

como imagem densa da vocação e da vida de todo povo de Deus e, por isso,  notada 

como motivo de conforto e de esperança diante da dor presente”284. A Virgem Maria, 

numa  leitura  eclesiológica  de  Apocalipse  12,  “encarna  o  destino  da  comunidade 

messiânica: destino de parto/dor, mas também destino de vida/vitória”285. 

Resgatando alguns títulos marianos de certo modo equivalentes – como Mãe 

dos discípulos, dos crentes, dos fiéis –, que, ao longo da história, foram surgindo, o 

Decreto busca fundamentar o título na tradição da Igreja. A expressão Mãe da Igreja, 

por sua vez, aparece claramente no magistério de Bento XIV e Leão XIII. 

O Papa Francisco inseriu esta memória mariana no calendário litúrgico geral 

com o intuito de promover o sentido materno da própria Igreja. O perfil mariano da 

Igreja remete à necessidade eclesial de acolhida, de ternura, de misericórdia. 

Ao proclamar Maria, mãe da comunidade dos crentes, a Igreja reconhece que 

foi confiada aos cuidados maternais da Mãe do Senhor, “que representa a essência da 

Igreja da maneira mais perfeita possível”286. 

 
 

 
283  CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Decreto sobre 
a celebração da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja no Calendário Romano Geral. Roma, 
2018. Disponível em: http://press.vatican.va/content/salastampa 
/it/bollettino/pubblico/2018/03/03/0168/00350.html#portD Acesso em: 01 de mai. de 2019. 
284  FORTE, Bruno. Maria, a mulher ícone do mistério: ensaio de mariologia simbólico-narrativa. São 
Paulo: Paulinas, 1991, p. 97. 
285  BOFF, Clodovis. Introdução à mariologia. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 91. 
286  KASPER, Walter. A Igreja Católica: essência, realidade, missão, p. 199. 
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Os  cristãos  continuam  aprendendo  muito  com  Maria.  Seu  modelo  de  vida  é 

inspirador. Sua maternidade é confortadora. Sua glorificação é rica em esperança. Sua 

intercessão é transformadora. Maria está unida a cada um de nós. Ela é a matriarca da 

nova aliança. É nossa irmã. “Com a sua multíplice intercessão continua a obter para a 

Igreja os dons da salvação eterna. Na sua caridade materna cuida dos irmãos do seu 

Filho  ainda  peregrinos”  (VM  9).  A  Virgem  de  Nazaré,  “como  uma  verdadeira  mãe, 

caminha  conosco,  luta  conosco  e  aproxima-nos  incessantemente  do  amor  de  Deus” 

(EG 286). 
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12. RECENSÃO 
 
 

AUGUSTIN, George. Por uma Igreja “em saída”: Impulsos da Exortação Apostólica 
Evangelii Gaudiium. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018. 175p.287 

 
Antonio Dalló288 

 
 

George Augustin é presbítero da ordem dos Palotinos. De 1981 a 1984 trabalhou 

nas missões no norte da Índia. De 1985 a 1992 completou seus estudos de doutorado 

em Tübingen, com Walter Kasper, sobre a teologia de Wolfhart Pannenberg. Atuou em 

paróquia  e  com  a  pastoral  sacerdotal  na  Alemanha.  Em  1996  iniciou  o  trabalho  na 

Faculdade de Filosofia – Teologia Vallendar. O seu trabalho focou o Kardinal Walter 

Kasper  Institut,  fundado  em  2005.  Em  2008  foi  nomeado  consultor  do  conselho 

Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Em 2017 foi nomeado pelo Papa 

Francisco como consultor da Congregação para o Clero. 

O autor apresenta a Obra dividida em sete capítulos, procurando explorar e 

aprofundar as perspectivas da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, sobre o 

anúncio do Evangelho no mundo atual. 

Augustin destaca em seu primeiro capítulo, o grande desejo e convite do Papa 

Francisco em iniciar uma nova etapa no caminho missionário da Igreja, sintetizado em 

três passos: “caminhar, edificar, confessar”. A ação missionária “é o paradigma de toda 

obra  da  Igreja”.  (EG  15).  Manifesta  sua  convicção  de  que  o  programa  de  nova 

Evangelização  “só  avançará”  se  houver  uma  mudança  de  coração  e  de  mentalidade 

mediante discernimento pessoal nos quadros diretivos da Igreja: bispos, presbíteros, 

diáconos, consagrados e todos os fiéis cristãos imbuídos de responsabilidades. 

O autor elabora uma série de questionamentos diante do apelo do Papa 

Francisco, tendo-o como instrumento de Deus há nos alertar e avisar diante dos 

inúmeros sinais tanto na Igreja como na Sociedade. Nas condições da Pós- 

modernidade, de que maneira podemos revitalizar a fé cristã e propô-la como resposta 

 
 

 
287  Evangelii Gaudium, - (EG) - Promulgada em 24 de novembro de 2013, Festa de Cristo Rei, como 
encerramento  do  Ano  da  Fé  convocado  pelo  Papa  Bento  XVI.  Nesta  Exortação  apostólica,  o  Papa 
Francisco faz suas as reflexões do Sínodo dos Bispos de 2012. 
288  Mestrando em Teologia Sistemática – PUCRS. E-mail: dalloantonio@gmail.com 
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às interrogações existenciais dos seres humanos? Segundo o Papa, a pior discriminação 

que os pobres sofrem é a falta de atenção espiritual (cf. EG, 200). 

A segunda seção destaca que o Evangelho é o termo chave de toda proclamação 

de Jesus, sendo autor, conteúdo e fundamento. As pessoas que acorrem e se abrem a 

Jesus   saem   desse   encontro   transformadas.   E   a   alegria   destes   encontros   são 

testemunhados e proclamados a todos. O convite a sair é justamente proclamar em 

palavras e atitudes a “a alegria do encontro” entendida como uma mudança radical em 

direção à Jesus Cristo. Do contrário, ficará no plano de um ativismo frenético e estéril. 

A saída missionária da Igreja significa um novo começo, uma chamada a nós, 

crentes cristãos, iniciarmos uma nova etapa  de Evangelização na  Europa289, onde a 

Igreja dá sinais de cansaço. 

O terceiro capítulo do livro, o autor procura fazer uma retomada do contexto 

secular   do   mundo   europeu,   e   percorrer   um   longo   caminho   de   autocrítica   de 

compreensão  e  adentrar  neste  universo  como  Igreja,  mais  do  que  apontar  o  dedo 

criticando-o.  Elabora  uma  série  de  possíveis  razões  do  esfriamento  e  desencanto 

religioso, e indica muitas pistas de se retomar o diálogo com a sociedade secular. Antes 

de tudo, é preciso estar preparados a aprofundar as razões da esperança cristã (cf. 1PD. 

3,15), dispostos a dialogar intensamente sobre os temas centrais da Fé e da Existência 

Humana. A Igreja não pode continuar girando ao redor de si mesma, mas apresentar 

o Deus Uno e Trino, manifestado pelo Verbo Encarnado, criando momentos e espaços 

para a experiência com Ele, base da Evangelização. 

O convite a apresentar-se a Jesus Cristo e renovar o seu encontro pessoal e 

eclesial com Ele é a temática do quarto capítulo. Mas quem é esse Jesus Cristo com 

quem devemos nos encontrar? Jesus Cristo é a auto revelação de Deus, por que ele 

próprio é Deus encarnado. E só no encontro com Ele podemos redescobrir a alegria do 

evangelho, segui-lo e deixar-nos enviar por Ele ao mundo, inclusive as periferias 

existenciais da vida. Corresponde à comunidade eclesial, criar as condições necessárias 

para que Jesus Cristo seja conhecido como Filho do Deus vivo. 

No quinto capítulo, o autor destaca um dos slogans muito frequentes nas 

comunidades: “Jesus, sim; Igreja, não!” E, a perceber as várias razões de desencanto 

com a comunidade eclesial. Uma Igreja disposta a sair e ser missionária, deve começar 

 
 

289  Contexto em que o autor vive e escreve a obra tendo a Europa como referencial. 
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por se reorientar e aprofundar a consciência de si mesma, recuperar e encantar-se 

sobre o mistério que lhe é próprio. Mas, para que tudo isso se realize necessita 

perceber-se em sua essência e missão no plano salvífico de Deus, do contrário, percebe- 

se a confusão que, tanto os não participantes como os cristãos ativos, fazem 

percebendo a Igreja como uma espécie de Associação religiosa, Instituição beneficente 

ou ONG: muitos cristãos católicos não sabem o que é realmente a Igreja. 

Por isso, se faz necessário a busca de um consenso espiritual sobre a Igreja. 

Todas as imagens que o Vaticano II traz de Igreja devem ser entendidas na perspectiva 

da verdadeira essência do mistério da Igreja: a comunhão dos seus membros com Deus 

e de um com os outros, na Unidade, Apostolocidade, Catolicidade, Santidade e zelo 

pelos pobres. 

E como viver nesta perspectiva missionária? Como viver hoje a Igreja de Cristo? 

No sexto capítulo o autor se vale de várias colocações do Papa Francisco (cf. EG 33; 15) 

levando  o  leitor  a  se  defrontar  com  uma  concepção  integral  da  missão;  que  pense 

conjuntamente  a  missão  “ad  extra”  e  a  missão  “ad  intra”,  mantendo-as  unidas  e 

interligadas. Augustin destaca que, o ponto de partida para todas as outras ações da 

Igreja  é  que  nós  mesmos  tomemos  consciência  de  nossa  Fé,  suscitando  um  novo 

entusiasmo para o anúncio da salvação. 

Destaca a chamada que o Papa Francisco faz aos que desempenham algum cargo 

ministerial ou serviço na Igreja. “O pastor deve cheirar a ovelha”, na pregação, liturgia 

e diaconia, ultrapassando todas as questões diárias relativas à política eclesiástica, a 

organização e às estruturas, e demos uma resposta sólida às perguntas existenciais das 

pessoas.  Para  tanto,  é  fundamental  voltar  à  fonte  e  recuperar  o  frescor  original  do 

Evangelho, onde suscita novos caminhos, novos métodos criativos, outras formas de 

expressão,  sinais  mais  eloquentes,  palavras  carregadas  de  novo  significado  para  o 

mundo atual (EG 11). 

Um outro elemento importante destacado pelo autor, é um convite a olhar 

conjuntamente para Cristo e para a sua mensagem de reconciliação, isto pode nos 

ajudar a superar, por amor a Jesus a formação de facções na Igreja e viver uma 

diversidade reconciliada, baseada na solicitude recíproca e na comunhão fraterna. Ao 

mesmo tempo, somos desafiados a sair de nós mesmos, de nossas estruturas, de nossas 

zonas de conforto e ir ao encontro das pessoas em atitude de amor, de misericórdia e 

de reconciliação, testemunhando e transmitindo aos seres humanos o Evangelho de 
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Jesus de forma consistente. Trata-se de um movimento a partir do centro da fé em 

direção às periferias da existência humana, disposta e capaz de estabelecer diálogo com 

as culturas e as sociedades existentes, (cf. EG 133), como contribuição para a paz no 

mundo (cf. EG 238-241). 

No sétimo capítulo, o autor apresenta doze passos de uma espiritualidade 

missionária para os dias atuais. São inspirados na Exortação Apostólica Evangelii 

Gaudium, EG- em que o Papa Francisco propõe um programa para a saída missionária, 

cujo objetivo é por a Igreja e todos os cristãos em estado de missão permanente: uma 

saída que só podemos realizar com êxito, se confiarmos conjuntamente no Senhor da 

messe e estivermos dispostos a nos deixar renovar, no espírito de entrega generosa 

através de uma espiritualidade missionária. 

Alguns elementos de uma espiritualidade missionária, sugeridos pela leitura da 

Evangelii Gaudium – EG: 

1. O pressuposto básico de toda espiritualidade missionária é a relação pessoal de cada 

indivíduo com Deus (cf. EG 200); 

2. O fundamento de nossa ação evangelizadora é a união interior e pessoal com Jesus 

Cristo; 

3. Confiança de que o Espírito de Deus pode fazer novas todas as coisas (cf. EG 282); 

4. A missão só poderá ter êxito com pessoas interiormente emocionadas e convencidas 

pela mensagem de Cristo (cf. EG 273); 

5. A relação interior de cada crente com Cristo é a fonte de energia para tornar 

realidade a visão de uma Igreja aberta e voltada para as pessoas, gerando novas 

relações interpessoais: uma rede de fraternidade cristã (EG 80 à 97); 

6. O Papa Francisco não só dirige um olhar franco às tentações e debilidades da Igreja, 

mas também acentua a contribuição positiva que a comunidade eclesial realiza no 

mundo atual (cf. EG 76); 

7. A espiritualidade missionária desenvolve um novo estilo de tratamento pessoal, 

deixando de por a culpa nos outros ou na Igreja, e com humildade e confiança fazer 

uma autocrítica e exame de consciência (cf. EG 96); 

8. A Igreja não precisa só de homens e mulheres de ação, mas de muitos místicos, 

capazes de viver e servir a comunidade inspirados no Espírito Evangélico de 

gratuidade, fraternidade (cf. EG 81; 95ss.); 
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9. Encontro com Cristo vivido na experiência do serviço, especialmente no mundo 

sofredor. “Por isso, quero uma Igreja pobre para os pobres” (cf. EG, 198). 

10. É tarefa dos crentes comunicar à sociedade, de forma argumentativa e dialogal, a 

convicção católica fundamental à luz do Evangelho; 

11. O Papa Francisco menciona uma série de tentações que afetam os agentes de 

pastorais (cf. EG, 76-109), conscientizando-nos por onde começar a necessária reforma 

e renovação da Igreja; não pelas estruturas nem pelos outros, mas sobretudo por nós 

mesmos; 

12. Há uma forma de oração que nos estimula particularmente a entrega 

evangelizadora e nos motiva a procurar o bem dos outros: é a intercessão” (EG, 281). 

É como um fermento no seio da Trindade, (cf. EG,283); 

No epílogo o autor se apropria da exortação do Papa Francisco: 

 
Saiamos, saiamos a oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui para toda 
a Igreja o que muitas vezes disse aos sacerdotes e leigos de Buenos Aires: prefiro 
uma Igreja acidentada, ferida e manchada por sair à rua, a uma Igreja doente 
por ter se fechado e comodamente agarrada às suas seguranças. Não quero uma 
Igreja preocupada em ser o centro e que acabe presa num emaranhado de 
obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve inquietar santamente e 
preocupar nossa consciência é que muitos dos nossos irmãos vivam sem a força, 
a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que 
os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o receio de nos 
enganarmos, espero que nos mova o temor de nos fecharmos nas estruturas que 
nos dão uma falsa segurança, nas normas que nos tornam juízes implacáveis, nos 
costumes em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão 
faminta e Jesus repete para nós, sem nunca se cansar: Dai-lhes vós mesmos de 
comer (EG, 49). 



 

 


