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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO PASTORAL DA IGREJA NO BRASIL 1987-1990
APRESENTAÇÃO
O enunciado do OBJETIVO GERAL DA AÇÃO PASTORAL DA IGREJA NO BRASIL para o
quadriênio 1987-1990 foi elaborado e aprovado na 25ª Assembléia Geral da CNBB no dia
30 de abril de 1987 que delegou ao Conselho Permanente a redação da nova explicitação
ou comentário do mesmo.
Para a redação deste texto, partiu-se do documento da CNBB n. 28, das contribuições
dos Bispos durante a 25ª Assembléia Geral, do Instituto Nacional de Pastoral (INP) e dos
Assessores Nacionais, levando-se em conta, ainda, as etapas percorridas pela CNBB na
elaboração do Plano de Pastoral de Conjunto desde o Plano de Emergência, em 1962.
A preocupação principal do Plano de Emergência foi buscar “a renovação da Igreja como
mistério de comunidade de fé, culto e caridade”. Logo após o Concilio Vaticano II e sob
sua influência o Plano de Pastoral de Conjunto 1966-1970 coloca como objetivo da Igreja
em processo de renovação: “Levar todos os homens à plena comunhão com o Pai e entre
si, em Jesus Cristo no dom do Espírito Santo, pela mediação da Igreja”. Este objetivo é
retomado até 1978.
Tendo assimilado o espírito e as orientações do Concílio sob a chave de leitura de
Medellín (1968), dos Sínodos sobre Justiça no Mundo (1971), sobre a Evangelização
(1974), com a Exortação Apostólica de Paulo VI “Evangelii Nuntiandi” (1975) e também
do Sínodo da Catequese (1977) e do Documento de Puebla (1979), a CNBB na
Assembléia de 1979 reelaborou o Objetivo Geral da Ação Pastoral da Igreja no Brasil. O
texto aprovado então diz que este objetivo geral é Evangelizar a sociedade brasileira em
transformação, a partir da opção pelos pobres, pela libertação integral do homem, numa
crescente participação e comunhão, visando a construção de uma sociedade fraterna,
anunciando assim no Reino definitivo.
Em 1983 a Assembléia Geral assumiu o mesmo Objetivo Geral, enriquecendo-o, porém,
em alguns aspectos, à luz da prática pastoral e da reflexão teológica ao longo do
quadriênio 1979-1982. A nova formulação do Objetivo Geral está assim redigida:
“Evangelizar o povo brasileiro em processo de transformação sócio-econômica e cultural,
a partir da verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja e o Homem, à luz da opção preferencial
pelos pobres, pela libertação integral do homem, numa crescente participação e
comunhão, visando a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, anunciando
assim o Reino definitivo”.
A avaliação do quadriênio 1983-1986 revelou que a Igreja foi conquistando novas
experiências e aprofundando sua reflexão. O mesmo Objetivo Geral foi novamente
assumido pela CNBB na Assembléia Geral de 1987 com algumas alterações destacadas
pela avaliação do quadriênio. Ao se referir à realidade vivida pelo povo brasileiro,
explicitou-se o aspecto político por sua emergência sempre maior no horizonte da
sociedade e conseqüências para a ação pastoral.
As verdades que constituem o conteúdo fundamental da evangelização são agora
introduzidas pela expressão “anunciando”, que indica melhor sua presença permanente,
e não apenas inicial, em todo o processo. Além disso, trata-se da “plena” verdade, que
exclui qualquer reducionismo. A opção preferencial pelos pobres recebe nova precisão
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com o termo “evangélica”. Por sua vez o objetivo visado pela evangelização é agora
explicitado numa dupla dimensão: “formar o Povo de Deus” e “participar da construção
de uma sociedade justa e fraterna”. A dimensão escatológica da evangelização é agora
expressa pela palavra “sinal”, com toda riqueza de conotações teológicas que ela carrega
em si.
O presente texto apresenta, em sua primeira parte, a explicitação, frase por frase, dessa
nova formulação do Objetivo Geral.
A segunda parte traz a explicitação das Dimensões da Ação Pastoral da Igreja, às vezes
denominadas, também, de Linhas de Ação Pastoral. Estas Dimensões estão enraizadas
nos seis “objetivos específicos” propostos pelo Plano de Pastoral de Conjunto (PPC) de
1966-1970. Hoje elas são vistas como visceralmente interligadas e dependentes umas
das outras. Toda e qualquer modalidade de Pastoral deve levar em conta, junto com o
Objetivo Geral, todas as Dimensões da Ação Pastoral: Comunitária e Participativa,
Missionária, Catequética, Litúrgica. Ecumênica e Diálogo Religioso, Profética e
Transformadora.
A terceira parte deste documento, desenvolve os três Destaques votados pela 25ª
Assembléia Geral: Meios de Comunicação Social, Juventude e Família. É nestes setores
que se deverá concentrar no próximo quadriênio a ação evangelizadora da Igreja em
nosso país. Os Destaques são trabalhados na ótica do Objetivo Geral e levando-se em
conta, em cada um deles as seis Dimensões da Ação Pastoral.
O Conselho Permanente, por designação da 25ª Assembléia Geral, aprovou o presente
texto em sua reunião de agosto de 1987.
Brasília, 28 de agosto de 1987
Dom Antonio Celso Queiróz
Secretário Geral da CNBB
OBJETIVO GERAL
EVANGELIZAR
• o povo brasileiro em processo de transformação social, econômica, política e
cultural;
• anunciando a plena verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja e o homem;
• à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres;
• pela libertação integral do homem, numa crescente participação e comunhão;
• visando formar o Povo de Deus e participar da construção de uma sociedade
justa e fraterna;
• sinal do Reino definitivo.
I. DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO PASTORAL DA IGREJA NO BRASIL
EVANGELIZAR
1. “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os
pobres: enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da
vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graças do
Senhor”.1
Missão de Jesus, missão da Igreja
2. Evangelizar é a missão de Jesus, “o primeiro e o maior dos evangelizadores. Ele é o
próprio Evangelho de Deus”2. Evangelizar é a razão de ser da Igreja. A “Evangelii
Nuntiandi” lembra que “a evangelização constitui, de fato, a graça e a vocação própria da
Igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar, ou seja, para pregar
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e ensinar, ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o
sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua Morte e gloriosa
Ressurreição.3
Primado da evangelização
3. Esta consciência do primado da evangelização se impôs mais claramente à Igreja
contemporânea através do Concílio Vaticano II4 e foi aprofundada pelo Sínodo dos Bispos
em 1974, acolhendo a reflexão das comunidades eclesiais dos diversos Continentes.
Admiravelmente sintetizada pelo Papa Paulo VI na “Evangelii Nuntiandi”, a reflexão do
Sínodo serviu de apoio à 3ª Conferência do Episcopado Latino-americano (Puebla, 1979).
Inspirando-se nela e na caminhada da Igreja em nosso País, o Episcopado brasileiro
formulou o “Objetivo Geral” da ação pastoral e o aperfeiçoou até o presente documento.
Missões do Filho e do Espírito
4. Evangelizar significa participar ativa e conscientemente de um processo histórico que
tem como origem o desígnio de Deus Pai e se realiza através das missões do Filho e do
Espírito Santo.5 As missões do Filho e do Espírito geram a Igreja, cuja missão é pôr-se a
serviço da evangelização, que continua sendo obra do Espírito, da Palavra e dos
Sacramentos. Por isso, a Igreja confia que, apesar dos muitos obstáculos, a
evangelização não deixará de produzir frutos6. O próprio Espírito de Deus, que inspirou
os profetas e Jesus, continua atuando nos Apóstolos e na Igreja, na fé operosa dos fiéis,
na vitalidade dos ministérios e no testemunho dos santos. A presença do Espírito é sinal
e garantia do Reino messiânico.
5. Nesse processo de reflexão, a partir da experiência viva das nossas comunidades
eclesiais, guiadas pelo Espírito de Cristo, em comunhão com a Igreja universal,
tornaram-se mais claros os fundamentos e critérios, conteúdos e instrumentos, sujeitos e
destinatários, etapas e fins da evangelização.
A Igreja se evangeliza a si mesma
6. Assim a Igreja, conduzida pelo Espírito, pode seguir o mesmo caminho de Cristo –
caminho marcado pela humildade e abnegação, pobreza e perseguição – atenta aos
sinais dos tempos, discernindo a vontade de Deus nas novas situações que enfrenta.
Sabendo-se ao mesmo tempo santa e pecadora, a Igreja busca sem cessar a penitência e
a renovação7. “Evangelizadora como é, a Igreja começa por se evangelizar a si mesma...
por uma conversão e renovação constante, a fim de evangelizar o mundo com
credibilidade8.
O Reino como horizonte
7. Nesta tarefa imensa e inesgotável, de evangelizar o mundo, a Igreja tem como
horizonte o Reino. Como Jesus, a Igreja anuncia o Reino e de algum modo o torna
presente, através de sinais que, apesar de imperfeitos, apontam para a plenitude da
salvação e da libertação. O Reino é, no seu sentido último, o próprio Deus “tudo em
todos”9, que liberta as pessoas de misérias e opressões e realiza a comunhão plena de
todos. Ele atua como aliança definitiva de Deus com os homens pelo mistério pascal,
meta que orienta o caminho, esperança que ilumina os passos da História.
Anunciar
8. O Reino de Deus, assim se dá a conhecer na palavra do Evangelho, acolhida pela fé da
Igreja, traz uma luz às interrogações humanas acerca do próprio homem, de sua
existência terrena, de seu destino eterno. Assim a evangelização, num primeiro aspecto,
apresenta-se como anúncio da verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja, o Homem. Em Jesus
Cristo é o amor do Pai que se revela, suscita a comunidade dos discípulos que vivem na
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memória da paixão e na esperança da ressurreição, apontando no mistério pascal o
sentido da vida humana e da História.
Serviço do Homem
9. Evangelizar, porém, não é apenas transmitir uma mensagem, mesmo se de origem
divina. “Evangelizar – dizia-nos recentemente o Santo Padre – é prestar mundo o
mistério da Salvação, mediante o Dialogus Salutis instaurado com ele. Essencialmente
religioso, porque nasce de uma iniciativa de Deus e se finaliza no absoluto de Deus, o
Ministerium Salutis é, ao mesmo tempo, serviço ao homem, pessoa e sociedade – às
suas necessidades espirituais e temporais, aos seus direitos fundamentais, à sua
convivência humana e civil. Por isso mesmo, faz parte da missão da Igreja preocupar-se
de certo modo, das questões: que envolvem o homem do berço ao túmulo, como são as
sociais e as sócio-políticas10.
Evangelizar em profundidade até as raízes
10. A compreensão da condição humana nos leva a considerar o homem não
abstratamente, mas em sua situação histórica concreta. As ciências humanas também
têm contribuído para nos fazer compreender melhor como atuam sobre os homens os
condicionamentos sócio-econômicos e culturais, muitas vezes sem que os membros da
sociedade percebam claramente a influência que recebem11. A Conferência de Medellín
chamou a atenção sobre a importância das situações históricas e sociais para a
evangelização12, e Puebla retomando a “Evangelii Nuntiandi”, destaca a urgência da
evangelização da cultura13.
A Encíclica “Evangelii Nuntiandi” chega a dizer: ‘não se trata tanto de pregar o Evangelho
a espaços geográficos cada vez mais vastos ou populações maiores em dimensão de
massa, mas de chegar a atingir e como que a modificar pela força do Evangelho os
critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as fontes inspiradoras
e os modelos de vida da humanidade, que se apresentam em contraste com a Palavra de
Deus e com o desígnio da Salvação’14. Para a Igreja, importa Evangelizar, “não de
maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em
profundidade e até as suas raízes a cultura e as culturas dos homens15.
Evangelização e libertação
11. A mesma “Evangelii Nuntiandi”, acolhendo uma indicação dos Bispos de 1971 e 1974
- que o Papa Paulo VI diz expressar as vozes de “milhões de filhos da Igreja” do Terceiro
Mundo, reconhece que o empenho pela libertação integral do homem é inseparável da
evangelização. Entre evangelização e libertação humana há laços profundos, de ordem
antropológica, teológica e da caridade evangélica16.
Denúncia, ação, construção
12. Tais laços são afirmados também e explicitados pelas recentes. Instruções da
Congregação para a Doutrina da Fé17 e pela Mensagem do Santo Padre ao Episcopado
Brasileiro18. O Papa João Paulo II insiste sobre a distinção entre a dimensão soteriológica
e a dimensão ético-social da libertação, mas também sobre a urgente necessidade deste
Evangelho da libertação radical e integral19 e sobre a necessidade de continuar a
promover tudo o que é conseqüência da libertação soteriológica no plano temporal20.
Por isso também a evangelização não é apenas anúncio, mas palavra e ação, denúncia
profética e realização construtiva de sinais de solidariedade e comunhão.21 Ou, nas
palavras do Papa Paulo VI, a evangelização é “uma diligência complexa, em que há
variados elementos: renovação da humanidade, testemunho, anúncio explícito, adesão
do coração, entrada na comunidade, aceitação dos sinais e iniciativas de apostolado”.22
Comunhão e participação no novo Povo de Deus
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13. A caminhada da libertação é descrita por Puebla como caminhada para a e pela
“comunhão e participação”23. A “comunhão” é o próprio reflexo da vida trinitária – da
comunhão do Pai, do Filho e do Espirito – na História humana24. Ela não será consumada
e perfeita senão no final da caminhada, na “glória”25. Mas enquanto a Igreja está a
caminho, em estado de missão, evangelizando e lutando pela libertação, ela não pode
deixar de experimentar e criar formas – transitórias e imperfeitas ainda, mas dinâmicas e
fecundas – de “comunhão e participação”. Suscitando comunidades eclesiais, onde se
unem liberdade e solidariedade, colaboração e desprendimento, autoridade e
participação, a Igreja forma o novo Povo de Deus e cria sinais e exemplos de uma nova
sociedade justa e fraterna, voltada para o Reino26.
Abertura ao diálogo
14. Na realização da sua missão, nesse tempo que intercorre entre Pentecostes e a
plenitude do Reino – tempo ainda marcado pelas divisões e conflitos entre os homens e
no sem próprio seio – a Igreja procura incessantemente a vontade do Pai e pede, com
Jesus, o dom da unidade.27 Consciente de sua co-responsabilidade na culpa e da
necessidade de revisão e reforma, abre-se ao diálogo com os outros cristãos, com as
outras religiões e com os homens de boa vontade, em busca de uma “comunhão e
participação” de todos, seja na procura da verdade eterna, seja na construção da
sociedade terrena.
Evangelizar: serviço original e insubstituível da Igreja
15. Evangelizar, assim, apresenta-se como o objetivo da ação pastoral. Explicitar suas
dimensões e suas exigências significa reconhecer na evangelização a missão própria da
Igreja, o serviço original e insubstituível que ela presta à História. Pois o Evangelho
revela a verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja, o Homem. Por fidelidade ao Evangelho e
aos homens, a Igreja não se limita ao anúncio. Olha para a situação histórica concreta.
Assume a opção evangélica pelos pobres.
Empenha-se pela libertação integral de todos os homens. Promove a vivência concreta do
Evangelho, que faz crescer a comunhão e participação. Compromete-se na formação de
comunidades eclesiais, Povo de Deus a caminho, e participa da construção de uma
sociedade pluralista, justa e fraterna, sinais do Reino definitivo que Jesus Cristo anunciou
e inaugurou e que Maria, Mãe de Cristo e da Igreja, viveu em plenitude. Ela é a
realização mais alta do Evangelho. É a Estrela da Evangelização.
Por Maria, o Evangelho se torna mais carne e mais coração28. A devoção a Nossa
Senhora, modelo de fé e de vida cristã, tem sido, com freqüência, o vínculo resistente
que mantém fiéis à Igreja setores que carecem de atenção pastoral adequada29.
Igrejas particulares co-responsáveis
16. A missão universal de evangelizar se concretiza no tempo e no espaço. A Igreja
universal se articula em Igreja particulares e comunidades locais. Em retribuição por tudo
o que a Igreja do Brasil recebeu da ação missionária, chegou o momento em que ela
deve tomar consciência sempre maior de sua co-responsabilidade com o esforço
missionário da Igreja universal. Diante dos desafios e exigências da evangelização hoje e
invocando a luz do Espírito de Cristo e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, a Igreja
no Brasil se dispõe a assumir as tarefas que o Senhor lhe confiar, no serviço fiel à Igreja
Universal.
EVANGELIZAR O POVO BRASILEIRO EM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL, ECONÔMICA, POLÍTICA E CULTURAL
Destinação humana da evangelização

6
17. A missão da Igreja no Brasil é evangelizar o povo brasileiro na sua história, “aqui” e
“agora”. À luz da fé, a Igreja desenvolve essa missão a partir de uma constante atenção
aos sinais dos tempos, que assinalam a ação de Deus na História desse povo e permitem
perceber os desafios que se colocam para a sua ação pastoral. Ela parte da realidade
desse povo, chamado a ser sujeito de sua história.
Povo é muito mais de que uma realidade considerada em termos puramente
demográficos ou sociológicos. Povo é, sobretudo, a realidade humana da Nação, em toda
sua abrangência, e designa todos os homens e mulheres, aos quais a Igreja há de
estender a sua solicitude pastoral. É importante reiterar que a fé cristã e a consciência de
pertença à Igreja são elementos arraigados na grande maioria do povo brasileiro.
Evangelizar: missão de todo o Povo de Deus
18. O Povo de Deus, na sua totalidade, é portador da ação evangelizadora.30 Daí a
necessidade de se evitar o risco de colocar, de um lado, a Igreja evangelizante, e de
outro, o povo a ser evangelizado. A Igreja que evangeliza constitui parte desse povo,
chamado, todo ele, a uma fé ativa em Cristo e à participação no seu mistério.
Ênfase na formação das consciências
19. A missão da Igreja é evangelizar pessoas que constróem estruturas sociais,
econômicas e políticas, que criam cultura, que trabalham, que têm aspirações, que são
sujeitos de direitos e deveres, e agentes de sua própria História. O processo de
transformação, pelo qual passa a sociedade brasileira, cria situações novas para a vida
do povo. Este poderá distanciar-se da Mensagem, se a Igreja não atingir
permanentemente com sua ação pastoral as realidades novas que surgem. Isto exige
ênfase especial nas iniciativas destinadas à formação das consciências e a preparação
das pessoas para assumirem sua responsabilidade cristã no mundo e na História.
Influência mútua entre o homem e sociedade
20. A ênfase na destinação pessoal da ação evangelizadora significa não esquecer a
influência mútua entre a pessoa e a sociedade. As estruturas, a organização da
sociedade, exercem forte pressão sobre o povo em geral e sobre cada pessoa em
particular. Estruturas sociais injustas pervertem as consciências, bloqueiam impulsos
sadios que nascem do povo para a transformação da sociedade. Daí a urgência de
enfatizar, na ação pastoral, a formação de agentes capazes de transformar a sociedade,
os quais, partindo das exigências da fé, assumam o compromisso evangélico de criar
estruturas sempre mais justas.
Busca da cidadania consciente e ativa
21. É fundamental que os agentes transformadores estejam inseridos na realidade do
povo, não para conduzi-lo, apresentando-lhe soluções prontas, mas para estimular o
diálogo como aprendizado para a participação consciente, solidária, responsável.
Nenhuma transformação autêntica se realiza por outorga benevolente. Os que resistem
às transformações necessárias se dispõem a aceitar o diálogo, para evitar os conflitos,
apenas quando se defrontam com um povo consciente de seus direitos e
responsabilidades, e decidido a comprometer-se com isso.
Consciência comunitária e consciência de classe
22. Observa-se, no setor social, uma transformação de importantes conseqüências
pastorais: a nucleação das bases vem-se operando mais em termos de comunidade do
que em termos de classe. Esse fenômeno ocorre principalmente nos meios rurais e
periferias urbanas. Demonstra-se com isso, a força aglutinadora da consciência
comunitária. Sendo, porém, o trabalho a chave essencial de toda a questão social, é
fundamental não subestimar a importância da mobilização solidária dos trabalhadores,
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como tais, na luta justa pelo reconhecimento de sua dignidade e da dignidade do seu
trabalho, através de suas organizações próprias.31
O fortalecimento da consciência comunitária não deve esvaziar a consciência de classe,
porque só esta tem condições de enfrentar os problemas globais e de prazo mais longo.
Não condiz com as diretrizes e com o espírito da “Laborem Exercens” pensar que a
consciência de classe conduza inevitavelmente à luta de classes, no sentido insurrecional
do termo. Com efeito, segundo a mesma Encíclica, os problemas da relação entre o
trabalho e o capital não serão resolvidos pelo esvaziamento da consciência de classe,
mas ao contrário, pelo seu amadurecimento, que a prepara para os confrontos inerentes
a toda democracia empenhada na realização do bem comum, isto é, do bem de todos,
sem discriminações.
Este empenho na realização do bem de todos deve, igualmente, levar à superação das
posições corporativistas que fecham os grupos profissionais em defesa de seus interesses
próprios, com perda da visão das necessidades globais da sociedade, impedindo a
solidariedade entre os grupos e as alianças exigidas pela promoção do bem comum.
Na relação entre capital e trabalho pode-se observar um amadurecimento democrático
na atitude dos trabalhadores, lutando por sua autonomia e liberdade sindical e
recusando-se a aceitar pactos sociais impostos unilateralmente.
O desafio da migração e urbanização
23. A expansão agrícola, acompanhada de tensões e conflitos em torno da posse e uso
da terra, quando não proletariza o homem do campo, transforma-o em bóia-fria, ou
quando não o desaloja para regiões mais remotas, o obriga a buscar refúgio nas
periferias urbanas.
E a urbanização se acelera em ritmo desordenado, criando os grandes bolsões do
mercado informal (biscateiros, ambulantes etc.), sem nenhuma proteção trabalhista, e
envolvendo nas influências do espaço urbano grandes contingentes de população
desesperada para esse novo estilo de vida. O duplo aspecto dessa transformação levanta
sérios desafios à ação da Igreja, exigindo-lhe o desenvolvimento da pastoral das
migrações e maior valorização da criatividade das bases para uma adaptação inadiável
de sua pastoral urbana.
Uma economia frágil em crise contínua e dependente
24. No setor econômico a crise brasileira atingiu dimensões dramáticas. A economia
atingiu altos níveis de modernização, a serviço de minorias privilegiadas. Entretanto,
deixou em condições de pobreza e de miséria, a grande maioria desfavorecida, com o
arrocho dos salários e o aumento dos bolsões da economia informal. A dívida externa
cresceu a ponto de tornar-se extremamente onerosa. A Igreja, através da Pontifícia
Comissão “Justitia et Pax”, advertiu os povos ricos que, em razão de seu maior poder
econômico e em vista das condições por vezes profundamente injustas que deram
origem a essas dívidas, eles têm, em relação aos países endividados, “uma
responsabilidade mais séria que devem reconhecer e aceitar...”.32 Apesar da proposta de
luta contra a inflação continua, internamente, o déficit estatal, o empreguismo, o
desnível inaceitável de salários e a contínua apreensão do povo com relação à persistente
inflação. O quadro revela toda a fragilidade da nossa economia, dependente do exterior,
e a falta de uma política econômica estável que se volte para a busca do bem-estar da
maioria carente.
Panorama político, avanços e crises
25. No setor político, deram-se passos na linha da democratização do país com a criação
de um governo de transição, restabelecimento das liberdades civis, a realização de
eleições e a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. Criaram-se novos
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Partidos e avançou-se na educação democrática do povo. A Igreja procurou colaborar na
formação de uma consciência política inspirada nos valores do Evangelho. Entretanto,
persistem as mazelas do oportunismo político, da corrupção e da fraude, unidas ao
descaso pela coisa pública, a não incorporação das massas no processo político e sua não
participação nas grandes decisões nacionais.
Tudo isso exige um aprofundamento da formação política dos governantes e do povo.
Sendo a ação política um campo de atuação própria e específica do leigo cristão, a
comunidade eclesial sente o desafio de ser um lugar de animação e inspiração cristã
deste vasto setor. Em relação à Nova Constituição do País, impõe-se a tarefa de cobrar
sua efetiva aplicação, questionando aqueles pontos que, por acaso, divergirem dos
valores evangélicos.
Crise de valores
26. No setor cultural, uma transformação vai-se processando: na sociedade brasileira
tradicional, os valores determinavam os padrões de comportamento, e estes, por sua
vez, definiam as formas de consumo. Hoje, a grande penetração dos meios de
comunicação social está invertendo essa linha de influência: cada vez mais, são as
formas de consumo que determinam os padrões de comportamento, e estes tanto
desgastam os valores tradicionais, quanto geram novos valores ou pseudo-valores de
vida e convivência. Essa inversão de influência partindo do consumismo, é responsável
pela séria crise de valores que atinge de modo especial a juventude e que desemboca em
corrupção, permissividade e relativismo ético em todos os campos da atividade humana.
Expande-se uma mentalidade individualista e utilitarista, em oposição a um modo de
sentir solidário e gratuito. Frente a isso, mantêm-se e ganham novos espaços algumas
formas de entre-ajuda e co-participação. Em sentido positivo, resgatando todo um
passado de opressão às culturas de grupos minoritários, cresce a consciência de sermos
uma sociedade pluri-étnica. Nele cresce o respeito pela pluralidade das expressões
culturais, na unidade de um sentir comum como povo e sociedade brasileira. Acelera-se o
avanço da civilização científica e da engenharia genética. O risco de desvios nesse campo
levou a Santa Sé a dar orientações claras em questão de bioética visando preservar a
dignidade da procriação.33
A família no processo de transformação
27. A família, como parte da instituição social vem sendo duramente atingida por este
processo de transformação. Sofre a reformulação de muitas de suas funções e valores de
sua constituição, mormente no que toca à visão cristã do amor e da sexualidade. Reparte
suas funções habituais (educativa, econômica e de proteção) com outras instituições
sociais intermediárias. Ela perdeu também, em grande parte, a função definidora do
status social de seus membros. Sua função procriativa está agora condicionada a
elementos contraditórios, onde se confundem o valor da pessoa humana e o bem da
coletividade com a falta de grandeza e generosidade procriativa.
Tarefas novas e intransferíveis da família
28. Tudo isso não significa a falência ou a inutilidade da família. Antes, possibilitou-lhe
uma depuração, reservando-lhe tarefas verdadeiramente intransferíveis: formar pessoas
livres, conscientes e responsáveis; desenvolver a capacidade de fraternidade e amor
solidário fundado na justiça; educar num espírito crítico, facilitando a inserção
transformadora de seus membros na realidade social; transmitir a fé e celebrá-la dentro
do contexto da vida familiar.
Paternidade e maternidade no novo contexto
29. É inegável que a redefinição da condição feminina e da correlação entre sexualidade
e prazer, afeta a família em sua constituição. Contudo, tais fenômenos, vividos à luz do
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Evangelho, contribuem para a emergência de um novo sentido de paternidade e
maternidade, relação de pais e filhos e da missão da mulher na sociedade e na sociedade
e na Igreja.
Impactos na família
30. Repercute negativa e dolorosamente na família, a ausência de uma política nacional
em favor das classes populares na área da habitação, da saúde, da previdência e da
educação. São igualmente negativos os comportamentos hedonistas e consumistas
difundidos pelos meios de comunicação social, acarretando a desqualificação dos valores
de fidelidade e indissolubilidade, banalizando a sexualidade, exacerbando o erotismo,
mercantilizando a pornografia. Tudo isso faz surgir entre os jovens um desafeto e
desapreço pela realização do ideal cristão de uma família, pequena igreja, centro de
comunhão participação, escola de pessoas evangelizadas a serviço da redenção do
mundo.34
Transformação na vivência religiosa
31. Verificam-se igualmente transformações importantes na vivência religiosa do povo.
Representam desafios e questionamentos à ação pastoral da Igreja: o proselitismo das
seitas – grupos religiosos autônomos –, que cada vez mais se multiplicam, o avanço da
“Igreja Eletrônica”, o envolvimento do sincretismo, o crescimento das novas religiões
orientais, a atração do espiritismo, a confusão provocada pela assim chamada “Igreja
Brasileira” e, mais globalmente, o avanço de uma civilização não-religiosa, da
secularização e laicização da cultura.
Entre tanto, o atual processo de renovação da Igreja Católica e de outras Igrejas Cristãs
tem contribuído significativamente para o crescimento da consciência comunitária da fé e
de suas implicações sociais e políticas. Essa vitalidade religiosa está ajudando o Povo de
Deus no Brasil a valorizar o sentido das expressões comunitárias da fé, a descobrir a
alegria da celebração e da partilha do Pão, a crescer na compreensão da Palavra acolhida
na vivência comunitária e a se engajar como cristãos conscientes na construção do Reino
na História. Um dos frutos dessa animação religiosa se manifesta no surgimento de
novas vocações, tanto para a atuação como agentes leigos de pastoral, como para a vida
sacerdotal e consagrada.
Outro de seus frutos é o revigoramento de variadas formas de expressão religiosa do
povo, uma nova compreensão de manifestações do catolicismo popular e a busca de
renovação nos Movimentos e Associações Católicas. Essa renovação vem exercendo
profunda influência evangelizadora, especialmente sobre a juventude, infundindo alegria
e esperança no povo fiel, que se sente cada vez mais Igreja e próximo a seus Pastores. A
transformação religiosa revela-se ainda, por uma tendência de volta ao sagrado e pela
abertura ao ecumenismo e a um diálogo espontâneo, que se vem manifestando nas
diversas faixas da sociedade mais sensíveis à união de todos em vista da realização de
projetos que visem o bem comum. Entretanto, observa-se que o sagrado vai deixando de
ser norma da cultura para se transformar em objeto desta cultura consumista e
relativista.
Acompanhar o processo de renovação religiosa
32. As transformações na vivência eclesial, saudáveis em si mesmas, comportam riscos e
falhas que exigem acompanhamento atento e sensível por parte dos pastores. Um dos
riscos consiste em minimizar a importância da vida sacramental e dos valores morais.
Outro risco pode ocorrer a partir do momento em que cristãos, motivados pela fé e
engajados nas lutas sindicais e político-partidárias, pretendessem envolver nelas a
comunidade eclesial. Esta deverá permanecer sempre fiel à sua missão específica como
sinal da unidade visível de todos os cristãos, mantendo-se acima das disputas partidárias
e das correntes ideológicas. A própria renovação da vivência eclesial e a explicitação das
exigências sócio-políticas da fé comportam um certo risco, na medida em que, mal
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interpretadas, podem levar alguns ao afastamento da comunidade ou provocar em outros
a sensação de marginalização.
EVANGELIZAR ANUNCIANDO A PLENA VERDADE SOBRE JESUS CRISTO, A
IGREJA E O HOMEM
Conteúdo pleno da evangelização
33. O centro da missão da Igreja é o anúncio da boa-nova do Reino de Deus. Essa boanova chega a nós hoje pela proclamação da “plena verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja e
o homem”. De fato, “não haverá jamais evangelização verdadeira, se o nome, a doutrina,
a vida, as promessas, o Reino, o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem
anunciados”.35 Por sua vez, uma evangelização autêntica, como ato profundamente
eclesial, exige uma correta interpretação da Igreja, como ato que tem o homem como
destinatário da verdade, exige uma interpretação correta do homem36. A verdade por
nós devida ao homem é, antes de tudo, uma verdade sobre ele próprio37. Fica, pois,
claro que aqui se toma a expressão “plena verdade” como o conteúdo global, sem
reducionismos, da revelação sobre Jesus Cristo, a Igreja e o Homem.
Implicação mútua destas verdades
34. À luz da tradição da fé e dos ensinamentos da Igreja – especialmente o Documento
de Puebla e “Catequese Renovada – Orientações e Conteúdo”, esses três termos não são
separados ou estanques. Eles se implicam mutuamente. Realmente, essa verdade que
vem de Deus, tem seu centro em Jesus Cristo, Salvador do Mundo. Dele, que é o
Caminho, a Verdade e a Vida (Jo 14, 6), a Igreja recebe aquilo que ela oferece aos
homens. No mistério do Verbo encarnado e redentor do mundo, ela vai buscar a verdade
sobre o Pai e seu amor por nós como a verdade sobre o homem e sua liberdade.38 A
fidelidade a cada uma dessas verdades exige a fidelidade às demais. Só desta forma se
pode superar a pretensa oposição entre uma visão antropocêntrica e uma visão
cristocêntrica da Igreja. Tanto a exaltação do homem pelo homem quanto o
esquecimento de que o homem “é o primeiro e fundamental caminho da Igreja”39, são
estranhos à realidade da Igreja.
O mistério da Encarnação
35. O anúncio da plena Verdade sobre Jesus Cristo implica apresentá-lo, em primeiro
lugar, como enviado do Pai, em missão. Por isso o Mistério da Encarnação nos revela a
unidade indissolúvel entre o humano e o divino na História. A realidade histórica, pois,
enquanto inserida no mistério de Jesus Cristo, não pode ser vista com olhos meramente
profanos, mas com os olhos da fé. Em segundo lugar, esse anúncio exige apresentar
Jesus Cristo como plenamente inserido na História humana, solidário conosco.
Depois que Deus uniu a si a História
lícito separar Deus das experiências
doutrina sobre Deus, sem ligação com
da realidade sem mostrar que na sua
sua justiça e de seu amor.

humana, assumindo-a em Cristo, não será mais
humanas; nem se poderá mais proclamar uma
a vida humana; nem se poderá fazer uma análise
profundidade bate o coração do próprio Deus, de

Em terceiro lugar, esse anúncio exige apresentar Jesus Cristo como aquele que, por
amor, se entregou por nós na Cruz e, pela Ressurreição, é reconhecido pelo Pai como
reconciliador dos homens com ele. Por isso mesmo não é lícito separar as esperanças dos
homens, de sua história, do destino de Jesus de Nazaré, o Cristo.40
Integridade de Jesus do mistério
36. A ação evangelizadora da Igreja consistirá, fundamentalmente, por um lado, no
anúncio alegre de que ‘Jesus Cristo, Verbo e Filho de Deus, fez-se homem para se
aproximar do homem e oferecer-lhe, pela força de seu mistério, a salvação, grande dom
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de Deus’.41 Por outro lado, esse anúncio toma forma no seguimento do Senhor em sua
vida e no caminho da Cruz até a plena participação na sua glória. Com efeito, só a plena
proclamação do mistério de Cristo é “capaz de transformar nossa realidade pessoal e
social e de encaminhá-la para a liberdade e fraternidade, para a manifestação plena do
Reino de Deus”.42 Portanto, “qualquer silêncio, esquecimento, mutilação ou inadequada
acentuação da integridade do mistério de Cristo que se aparte da fé da Igreja, não pode
ser conteúdo válido de Evangelização.43
A Igreja inseparável de Cristo
37. O Concílio Vaticano II ensina que “a Igreja é em Cristo como que o Sacramento, sinal
e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo gênero humano”44. Por
isso, ela é inseparável de Cristo, seu fundador. Ela está no mundo como sinal “ao mesmo
tempo opaco e luminoso de uma nova presença de Jesus, Sacramento de sua partida e
de sua permanência.45 De fato ela continua e prolonga a sua missão evangelizadora.
Assim, “a Comunidade dos cristãos nunca é algo fechado em si mesmo”.46 Enviada ao
mundo, como o Cristo, ela está a serviço do homem novo, como instrumento da
construção do Reino. Ela mesma, enquanto vive e celebra o mistério do Cristo no mundo,
é germe e princípio desse Reino.47 O próprio Senhor lhe confiou a BOA-NOVA a ser
anunciada e testemunhada em favor de todos os homens. Ele próprio constituiu os
evangelizadores, pela ação do Espírito que lhes foi dado, “não os árbitros nem os
proprietários, mas os depositários, os arautos e os servidores”.48 Eles são, entretanto,
responsáveis pela fidelidade da mensagem e sua pureza.
Igreja: Povo de Deus a serviço do Reino
38. A Igreja, como comunidade de fé, esperança e caridade dos seguidores de Cristo,
constitui o Povo de Deus. Esse povo é convocado para o serviço do Reino. De fato,
“aqueles que acolhem com sinceridade a BOA-NOVA, por virtude desse acolhimento e da
fé compartilhada, reúnem-se portanto em nome de Jesus, para conjuntamente buscarem
o Reino, para o edificarem e o viverem”.49 Esse Povo de Deus, inserido na História
humana, ao mesmo tempo santo e pecador, tem Cristo como cabeça e o Espírito Santo
como guia. Em peregrinação na História ele é presidido pelos pastores em comunhão
com o sucessor de Pedro, consagrados que foram para o bem de toda a Igreja. A Igreja
na América Latina e no Brasil50 vem se esforçando por discernir nos acontecimentos, nas
experiências e nas aspirações dos nossos tempos, nos quais participa com outros
homens51, a presença e os desígnios de Deus. Ela se solidariza com “as alegrias e as
esperanças, com as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e
de todos os que sofrem”.52 Por isso, ela se compromete, com amor efetivo, na luta pela
libertação do homem todo e de todos os homens, animando-os continuamente com a sua
própria esperança do Reino definitivo alegria de todos os corações e plenitude de todos
os seus desejos.53
A serviço da comunhão dos homens com Deus e entre si
39. Assim, a Igreja, ao mesmo tempo divina e humana, Corpo de Cristo, Povo de Deus,
Sacramento universal da Salvação, “está inteiramente a serviço da comunhão dos
homens com Deus e do gênero humano entre si54, Com efeito, ela constitui um povo de
servidores, sinal e instrumento do serviço do próprio Senhor Jesus aos homens:
servidores da sua Palavra, dos seus gestos salvíficos nos sacramentos e na liturgia em
geral, do seu amor que redime e liberta a humanidade, do seu Reino na História
humana.55
Dignidade do homem
40. O homem é sujeito da liberdade e destinatário do reino. O anúncio da plena verdade
sobre o homem implica reconhecê-lo em sua dignidade de pessoa humana, criado à
imagem e semelhança de Deus e destinado a realizar-se na História. “A dignidade do
homem exige que possa agir de acordo com uma opção consciente e livre”.56 Mais do
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que isso: O homem “recebe a revelação de que Deus o criou livre, para que ele pudesse,
por graça, entrar em amizade com ele e comungar de sua vida”.57 Por isso o homem é o
destinatário da ação evangelizadora da Igreja.58
A liberdade é dom e tarefa
41. A liberdade, pela qual o homem se constrói e é construído na História, “é a um só
tempo dom e tarefa”.59 Dom enquanto recebido na consciência humana; tarefa
enquanto, por seu exercício, o homem conquiste a si mesmo, descobre-se e se coloca a
serviço dos demais na sociedade.
Visões inadequadas do homem
42. Contudo visões inadequadas obscurecem a vocação humana e divina do homem. Na
sociedade brasileira vigoram diversas visões, que parcializam e deformam aspectos
importantes. São as enumeradas pela assembléia dos Bispos em Puebla: ecologista,
cientificista, estatista, economicista e determinista. Dentre todas essas visões, ressalta
de modo particular a visão determinista quem era, por um lado, um tipo de fatalismo que
considera a pessoa “prisioneira de formas mágicas de ver o mundo e de atuar sobre ele.
O homem não seria dono de si, mas vítima de forças ocultas”, diante das quais não
encontra outra atitude senão a de colaborar com elas ou de aniquilar-se diante delas”.60
Levados por essa visão fatalista, muitos cristãos continuam crendo que tudo o que
acontece é determinado e imposto por Deus, ignorando assim a autonomia própria da
natureza e da História. Por outro lado, há um fatalismo de tipo social, que “se apoia na
idéia errônea de que as pessoas não são fundamentalmente iguais”, articulado, nas
relações humanas, muitas discriminações e marginalizações incompatíveis com a
dignidade do ser humano.61
Dignidade de todos homens e mulheres
43. A Igreja proclama “que todo homem e toda mulher, por mais insignificantes que
parecem, têm em si a nobreza inviolável que eles próprios e os demais devem respeitar e
fazer respeitar, incondicionalmente”.62 A Igreja reafirma, pois, a dignidade humana e
divina de todos os homens e todas as mulheres, sem nenhuma distinção, reafirmando a
vi são cristã da pessoa e de sua liberdade.
Com efeito, graças ao Evangelho que lhe foi confiado, a Igreja é portadora da verdade
fundamental sobre o homem, considerado não em termos abstratos, mas na sua
realidade concreta e histórica. “na plena verdade da sua existência, de seu ser pessoal e
ao mesmo tempo do seu ser comunitário e social”.63
A Igreja e a pessoa ferida em sua dignidade
44. A verdade sobre a pessoa humana – sua identidade e sua vocação – há de ser
proclamada e testemunhada sempre mais vigorosamente pela Igreja, quanto mais sua
dignidade de imagem e de filha de Deus tem sido sistematicamente desrespeitada e
espezinhada entre nós, através das múltiplas formas de violência contra a sua vida e os
seus direitos mais fundamentais.64 Pois o testemunho da Igreja em favor da vida plena
há que ser dado sempre e onde quer que esteja em jogo a vida das pessoas.65 Nisto lhe
será concedida, pelo Espírito Santo, a graça de permanecer fiel ao Deus vivo e de seguir
corajosamente os passos do Senhor Jesus, que veio “para servir, e para dar a sua vida
em redenção de muitos”.66
Compromisso radical de serviço aos irmãos
45. O anúncio da plena Verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja e o homem está destinado a
produzir frutos abundantes. Ele tem sua plena realização na perfeição da caridade. De
fato, “todos os fiéis cristãos são chamados à plenitude da Vida Cristã e à perfeição da
caridade. Por esta santidade se promove também na sociedade terrestre um modo mais
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humano de viver”.67 Esse anúncio constitui, pois, um constante apelo do Espírito para um
compromisso radical de entrega e serviço aos irmãos, como sinal do amor pelo qual Deus
amou o mundo a ponto de entregar seu Próprio Filho.
EVANGELIZAR À LUZ DA EVANGÉLICA OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS POBRES
Como Jesus, opção preferencial e solidária
46. Fiel ao “compromisso evangélico, o qual, como sucedeu com Cristo, é, sobretudo,
compromisso com os mais necessitados,68 a Igreja no Brasil reitera a disposição
assumida em Puebla pelos Bispos latino-americanos de exercer a globalidade de sua
missão evangelizadora à luz de uma clara e profética opção preferencial e solidária pelos
pobres... no intuito de sua integral libertação.69
Opção evangélica
47. A opção preferencial pelos pobres é, por natureza, evangélica. Não se reduz a um
posicionamento sócio-político em favor dos pobres, no conflito social, embora isso seja
uma das conseqüências necessárias verdadeira opção. Da mesma forma, não constitui
simplesmente uma estratégia pastoral, ao lado de outras igualmente importantes. A
opção pelos pobres é evangélica, isto é, retoma a atitude fundamental do Senhor que no
anúncio da Boa-Nova a todos os homens assumiu o amor de predileção pelos pobres,
constituindo-os em primeiros destinatários e portadores privilegiados dos valores do
Reino para confundir os sábios e poderosos deste mundo.
Sinal do amor do próprio Deus
48. A evangélica opção preferencial pelos pobres é o sinal por excelência do amor de
predileção do próprio Deus. Ao longo da tradição bíblica, Ele se revela Amigo dos
pequenos e fracos: Ele liberta o pobre que o invoca e o miserável que não tem
amparo”70; Ele “se compadece do fraco e do indigente e salva a vida dos necessitados”.
Ele “livra o desvalido do prepotente e o mísero e o pobre de quem os despoja.71
Os pobres, primeiros destinatários da missão
49. Jesus Cristo demonstrou a grandeza e a radicalidade desse amor de predileção de
Deus. Mandado pelo Pai para anunciar a Boa-Nova de libertação aos pobres e
oprimidos72, identificou-se pessoalmente solidarizou-se com eles, assumindo sua
situação. Sendo rico, faz-se pobre em seu nascimento, em sua vida, sobretudo em sua
paixão e morte, expressão máxima da pobreza.73 Só por esse motivo, os pobres
merecem atenção preferencial, seja qual for a situação moral ou pessoal em que se
encontrem. Criados à imagem e semelhança de Deus para serem seus filhos, esta
imagem permanece obscurecida e até escarnecida. Por isso, Deus toma a defesa dos
pobres e os ama”, e faz do amor serviço a eles prestado, critério de julgamento na
participação do Reino definitivo. Assim é que os pobres são os primeiros destinatários da
missão, e sua evangelização é o sinal e prova por excelência da missão de Jesus”.74
Opção que exige conversão de toda a Igreja
50. A opção preferencial pelos pobres é um compromisso claro, inequívoco e
evangelicamente irrecusável, como causa concreta dos empobrecidos da sociedade
brasileira. Isso coloca a Igreja na necessidade constante de rever em profundidade a sua
prática pastoral e o exercício de sua missão evangelizadora. Com efeito, essa opção
exige de todos verdadeira conversão, tanto no sentido de assumir um estilo de vida mais
simples, sóbrio e austero que leve a uma “identificação cada dia mais plena com Cristo
pobre e com os pobres”75, como no sentido de uma efetiva “solidariedade com os
pequeninos e fracos, os que sofrem e choram, os que são humilhados e deixados à
margem da vida e da sociedade, para ajudá-los conquistar com sempre mais plenitude a
própria dignidade de pessoa humana e de filhos de Deus.76
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Escolher uns em favor de todos
51. Os pobres são “os prediletos de Deus”77, e a Igreja no Brasil quer ser “a Igreja dos
pobres”.78 Longe de ser exclusiva ou excludente, a opção preferencial pelos pobres
realiza, na verdade, o amor de Deus e da Igreja por todos os homens: significa escolher,
não uns contra os outros, mas uns em favor de todos. De fato, se assim podemos dizer,
os pobres não possuem nenhum outro título para serem amados, senão a sua própria
humanidade. Preferir os pobres significa, assim, amar a todos os homens naquilo que
lhes é o mais fundamental: sua dignidade humana, proclamada a partir da dignidade
violada do pobre, destinatário primeiro da evangelização. “A opção preferencial pelos
pobres tem como objetivo o anúncio do Cristo Salvador, que os iluminará sobre a sua
dignidade, os ajudará em seus esforços de libertação de todas as suas carências e os
levará à comunhão com o Pai e os irmãos, mediante a vivência da pobreza evangélica”.79
O pobre, portador privilegiado da ação evangelizadora
52. Por outro lado, preferir os pobres significa também reconhecer que são eles, por
desígnio de Deus e segundo a dinâmica do Reino, os protagonistas privilegiados de um
futuro que já se vislumbra. Eles o fazem através de organizações e práticas sociais
alternativas que vão inaugurando, sobretudo nas pequenas Comunidades Eclesiais de
Base. Nelas se abrem espaços para vivenciar os valores evangélicos de solidariedade,
disponibilidade, partilha, simplicidade e serviço, que prefiguram o projeto de Deus para
todos os homens. As lutas solidárias dos pobres, longe de representarem os interesses
de apenas uma classe social, significam seu serviço humilde, persistente e sofrido a
todos os homens, em vista da renovação da humanidade e da sociedade, a exemplo do
Servo Sofredor. Tudo isso faz do pobre o portador por excelência da ação
evangelizadora.80
Igreja dos pobres, Igreja de todos
53. “Assim, pois, a Igreja dos pobres fala primeiro e acima de tudo ao homem. A cada
homem, e por isso a todos os homens. É a Igreja Universal.... Não é a Igreja de uma
classe ou de uma só casta.... Ao mesmo tempo fala às sociedades em sua globalidade e
às diversas camadas sociais, aos grupos, etnias e profissões diversas. Fala igualmente
aos sistemas e às estruturas sociais, sócio-econômicas e sócio-políticas”. A “Igreja dos
pobres” fala “àqueles que vivem na miséria” para solidarizar-se com seus esforços pela
superação de tudo aquilo que violenta a sua própria dignidade humana mantendo a
abertura confiante ao dom de Deus a disponibilidade generosa para com os irmãos.81
A Igreja dos pobres fala também aos ricos e aos investidos de poder na sociedade,
propondo-lhes igualmente a vivência mesma pobreza evangélica, a ser aprovada por
uma conversão radical. Essa conversão os faz partilhar seus bens com os pobres “de
modo sistemático e sistemático”, coloca-se do lado dos pobres” e leva-os a sumirem “
plenamente, sem reserva e sem retorno, a causa dos índios que se debatem na
pobreza”82, trabalhando para a mudança das estruturas injustas. Enfim, a “Igreja dos
pobres” fala a todas as Igrejas, que se disponham a uma partilha paterna que supere as
diferenças entre a riqueza e a pobreza existentes entre comunidades e instituições
eclesiais O testemunho interno da Igreja demonstrará a sinceridade de sua conversão.
À luz dessa opção descobre-se a injustiça que corrompe a consciência
54. Evangélica opção preferencial pelos pobres significa que a Igreja, identificada com
eles e comprometida solidariamente com a sua causa, há de cumprir a sua missão
colaborando na (para a) formação da consciência social, demonstrando assim a sua
solicitude pastoral por todos os homens. À luz dessa postura profética na sua ação
pastoral é que a Igreja vai descobrindo melhor as articulações da injustiça, que não só
oprime os pobres mas corrompe a consciência de todos. Essa opção se torna tanto mais
necessária e urgente quanto mais se aprofunda o abismo entre ricos e pobres em nosso
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país, o que significa, para a maioria do nosso povo, vida de privações, marginalização,
humilhação e impossibilidade de participar efetivamente nas decisões que dizem respeito
ao seu próprio destino.
Opção pelos pobres e mundo do trabalho
55. Considerando que é na complexa rede das relações do trabalho urbano e rural que
são geradas maiores injustiças sociais, aí concretiza-se também, a evangélica opção
pelos pobres que são os homens e mulheres, adultos e crianças empobrecidos no mundo
do trabalho. Os salários baixos e insuficientes para uma vida humana e familiar dignas, a
instabilidade no emprego, a corrosão dos salários pelo processo inflacionário, a má
remuneração da mão-de-obra doméstica atingindo sobretudo a mulher, não só mantém a
pobreza, mas dão continuidade ao processo de empobrecimento de grande parcela da
população. A opção pelos pobres, que ilumina e quer caracterizar a ação pastoral da
Igreja no Brasil, deve concretizar-se em efetiva preocupação com a imensa massa de
trabalhadores, que constituem a maioria da população. São construtores do progresso, e
no entanto vêem sua dignidade violada e seus direitos ignorados. Pertencem, no seu
conjunto, à multidão dos pobres que não têm, não sabem e não podem, vítimas da
exploração.
Predileção pelos subempregados e desempregados
56. Na evangélica opção pelos pobres, a Igreja não pode deixar de ter uma especial
predileção para com os subempregados e desempregados, na sua maioria negros que,
sendo discriminados e excluídos do mundo do trabalho, são vítimas da degradação social
e ficam confinados a zonas de crescente miséria e mesmo de fome.
“A Igreja acha-se empenhada nesta causa, porque a considera como sua missão, seu
serviço e como uma comprovação de sua fidelidade a Cristo para assim ser
verdadeiramente a Igreja dos Pobres.83
Os que nada são
57. A evangélica opção pelos pobres apóia-se na certeza de que Deus vai fazendo
acontecer o seu Reino, construído com a força dos fracos e daqueles que, segundo o
mundo, nada são: crianças abandonadas, negros, índios, mulheres, camponeses, os
pobres enfim.84 São eles os que mais clamam e anseiam por justiça, amor e paz.
Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé e
herdeiros do Reino prometido por Deus aos que o amam?85
A luta baseada nos valores evangélicos
58. Essa Igreja, que se deseja pobre, esforça-se para imprimir, cada vez mais, à luta dos
oprimidos, os valores evangélicos da não-violência, da entrega generosa, da alegria no
compromisso, do sofrimento que transforma, do perdão e da reconciliação da abertura à
plenitude do Reino.
Maria serva humilde e confiante
59. Maria, que o povo simples e sofrido venera com especial amor e a quem recorre com
particular confiança, é a figura por excelência dessa Igreja fiel a Deus e evangelicamente
solidária com o pobre. É serva humilde e confiante, constituída para sempre bemaventurada pelo Todo Poderoso, para o qual a Igreja deve olhar para compreender, na
sua integridade, o sentido de sua missão.86
EVANGELIZAR PELA LIBERTAÇÃO INTEGRAL DO HOMEM
Aspiração à libertação, sinal dos tempos
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60. A Ação evangelizadora da Igreja precisamente por seu caráter religioso, não pode
deixar de considerar o homem na integridade de seu ser.87 Deverá, portanto, incidir
sobre todas as dimensões da vida humana, incluídas a social, a econômica e a política. A
evangelização não seria completa se ela não tomasse em consideração a interpelação
recíproca que se fazem constantemente o Evangelho e a vida concreta, pessoal e social,
dos homens.88 Neste sentido, a poderosa e quase irresistível aspiração dos povos à
libertação constitui um dos principais sinais dos tempos que a Igreja deve perscrutar e
interpretar à luz do Evangelho. Este fenômeno marcante de nossa época tem uma
amplidão universal; manifesta-se, porém, em formas e em graus diferentes conforme os
povos. É sobretudo entre os povos que experimentam o peso da miséria e entre as
camadas deserdadas que esta aspiração se exprime com vigor.89
Igreja e compromisso de libertação integral do homem
61. No exercício de sua missão Evangelizadora, a Igreja deve anunciar uma mensagem
explícita e sobremaneira vigorosa90 sobre a necessidade da libertação do homem de tudo
aquilo que o oprime. Mas tem igualmente o dever de ajudar uma tal libertação nos seus
começos, de dar testemunho em favor dela e de envidar esforços para que ela chegue a
ser total.91 A Igreja no Brasil reitera o seu compromisso de anunciar e testemunhar o
Evangelho através de um empenho decidido em vista da libertação integral do homem e
de todos os homens em nosso país.
Pobreza
62. A situação de extrema pobreza a que está submetida a maior parte do povo brasileiro
constitui sério e urgente desafio. A Igreja caracteriza tal estado de coisas como
escândalo e contradição com o ser cristão92 e identifica aí a presença do mistério do
pecado, no sentido bíblico e teológico do termo: idolatria materialista, rejeição concreta
do Deus verdadeiro, substituído pelos ídolos da riqueza desmedida, do lucro a qualquer
preço, do consumo desenfreado a serviço de uma minoria privilegiada. Essa situação,
que nega direitos elementares dos setores majoritários da população, é uma violência
contra a dignidade dos filhos de Deus. Mais ainda: em virtude dos poderosos
mecanismos de sustentação política e de legitimação ideológica que a mantêm e até
intentam perpetuá-la, tal situação se apresenta, concretamente, como forte obstáculo e
tenaz resistência ao anúncio e à instauração do Reino de Deus no meio de nós.93
Necessidade de conversão pessoal e social
63. Caracterizada como verdadeiro pecado social – pecado que brota do coração do
homem, e se cristaliza nas estruturas, que por sua vez corrompem e pervertem os
corações – essa situação exige da Igreja que sua evangelização libertadora se oriente
fundamentalmente no sentido de converter ao mesmo tempo a consciência pessoal e
coletiva dos homens, a atividade em que eles se aplicam, e a vida e o meio concreto que
lhes são próprios.94 A libertação cristã é libertação sobretudo do pecado e do maligno.95
Ela tem início, se desenvolve e é completada pela vitória sobre o pecado pessoal como
ofensa a Deus. Com efeito, a Igreja está convencida de que, todo processo de
transformação social resultará ilusório e vão, se não intervier uma verdadeira conversão,
das mentes, das vontades e dos corações.96
Sem homens novos, profundamente convertidos ao Evangelho, e por sua vez conscientes
da necessidade de evangelizar o próprio processo de transformação social, ainda as
melhores estruturas ou os sistemas melhor idealizados depressa se tornam desumanos97
e não estarão absolutamente livres de nosso materialismos e novas formas opressão.
Uma pedagogia evangélica e libertadora
64. Todavia, na medida em que a Igreja, a exemplo de Jesus, acontece no meio dos
pobres e abraça concretamente a causa deles, ela possibilita, a partir de sua identificação
com eles e da solidariedade com o seu projeto histórico, a oportunidade privilegiada para
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a conversão profunda das condutas e dos corações. Conversão tanto dos pobres, em
vista do seu comprometimento fraterno com os demais na construção da sociedade nova,
como dos outros setores sociais, e sobretudo dos ricos e dos detentores do poder, em
vista do seu engajamento generoso na luta solidária dos pobres.98 Assim, a opção
preferencial pelos pobres constitui a pedagogia evangélico-libertadora para todos os
setores da sociedade. Constitui-se também no testemunho eclesial mais coerente com o
Evangelho e, por isso mesmo, mais eficaz em vista da conversão decisiva do coração
humano para o projeto de Deus que se prefigura no projeto dos pobres.
O exemplo de Jesus
65. Essa foi a pedagogia evangélico-libertadora do próprio Jesus: pobre entre os pobres,
proclamou, a partir deles, a Boa Nova do Reino de Deus. Solidarizou-se com eles através
de gestos concretos de libertação histórica, verdadeiros sinais visíveis do Reino.99
Mediante esses sinais, Jesus proporcionava a todos os homens a graça da conversão,
urgindo-os a uma opção fundamental: acolhimento alegre ou recusa obstinada da BoaNova; abertura generosa ou fechamento egoísta do coração.100
“Eu te bendigo, Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as
revelastes aos pequeninos”.101
Ação solidária dos pobres
66. A dificuldade da missão não enfraquece a esperança da Igreja. Sua fé em Jesus
Cristo, vencedor do mundo, a compromete na tarefa que o Senhor lhe confiou de ser
portadora e animadora da esperança do Reino em nosso País. Essa esperança é
alimentada e revigorada pela mobilização do povo simples, em cujo seio brotam ações
solidárias em vista da superação da miséria e da marginalização de que é vítima,
fraternalmente ajudado em suas lutas por outros setores da sociedade sensibilizados pela
sua causa. Nessa mobilização dos pobres, a Igreja percebe a presença viva, atuante e
libertadora do próprio Senhor Jesus, reconhecida explicitamente e testemunhada sobre
tudo nas comunidades eclesiais de base. Aí o povo simples anuncia e celebra a sua fé,
alimenta a sua esperança e compromete solidariamente o seu amor na partilha dos bens,
dos dons e da vida em torno da memória do Cristo Morto e Ressuscitado.
Necessidade e condições de uma teologia da libertação
67. A ação evangélico-libertadora da Igreja necessita ser acompanhada de uma reflexão
teológica permanente. A este respeito, João Paulo II assim se expressou em sua
mensagem ao Episcopado do Brasil: Na medida em que se empenha por encontrar
aquelas respostas justas – penetradas de compreensão para com a rica experiência da
Igreja neste País, tão eficazes e construtivas quanto possíveis e ao mesmo tempo
consonantes e coerentes com os ensinamentos do Evangelho, da Tradição viva e do
perene Magistério da Igreja estamos convencidos, nós e os Senhores, de que a teologia
da libertação é não só oportuna mas útil e necessária.
Ela deve constituir uma nova etapa – em estreita conexão com as anteriores – daquela
reflexão teológica iniciada com a Tradição apostólica e continuada com os Grandes
Padres e Doutores, com o Magistério ordinário e extraordinário e, na época mais recente,
com o rico patrimônio da Doutrina Social da Igreja; expressa em documentos que vão da
Rerum Novarum à Laborem Exercens. Ela deve ser ainda, conforme diz o Papa, uma
reflexão teológica plenamente aderente ao constante ensinamento da Igreja em matéria
social e, ao mesmo tempo, apta a inspirar uma práxis eficaz em favor da justiça social e
da eqüidade, da salvaguarda dos direitos humanos, da construção de uma sociedade
humana baseada na fraternidade e na concórdia, na verdade e na caridade.
Deste modo se poderia romper a pretensa fatalidade dos sistemas – incapazes, um e
outro, de assegurar a libertação trazida por Jesus Cristo – o capitalismo desenfreado e o
coletivismo ou capitalismo de Estado.102 Em consonância com o pensamento do Santo

18
Padre, a instrução Libertatis Conscientia lembra que uma teologia da liberdade e da
libertação como eco final do magnificat de Maria, conservado na memória da Igreja,
constitui uma exigência do nosso tempo.103
Não se deve, porém, esquecer, conforme adverte a Instrução Libertatis Nuntius, os
desvios e perigos de desvios, prejudiciais à fé e à vida cristã inerentes a certas formas de
Teologia da Libertação que usam, de maneira insuficientemente crítica, conceitos
assumidos de diversas correntes de pensamento marxista.104
A Igreja no processo de libertação
68. Fiel à sua identidade e à sua missão específica, compete à Igreja – à maneira do sal
e da luz inspirar e iluminar o processo de libertação em nosso País, animando-o e
confrontando-o com o que Deus, através de sua Palavra e do seu Espírito, revela
continuamente a respeito da pessoa humana, sua vocação histórica, seu futuro
transcendente. Compete à Igreja, assim, comprometer-se decidida e solidariamente
nesse processo que ela fermenta com o Espírito de Cristo, sempre mais conforme com os
valores genuinamente evangélicos.105
EVANGELIZAR NUMA CRESCENTE PARTICIPAÇÃO E COMUNHÃO
Libertar do pecado pessoal e social para o crescimento
69. A libertação integral do homem em Jesus Cristo é um processo dinâmico, no qual
estão presentes duas dimensões complementares e inseparáveis: “libertação de todas as
servidões do pecado pessoal e social” e ‘libertação para o crescimento progressivo no ser
humano e cristão’106, no sentido de irmos construindo uma comunhão e uma participação
sempre mais viva e perfeita. Isso se dará em todos os planos da nossa vida e
convivência: em nosso relacionamento com o mundo, como senhores; com todas as
pessoas, como irmãos; e com Deus, como filhos.107
Participação e comunhão
70. Com efeito, esse é o desígnio mesmo de Deus para toda a humanidade. Somos
chamados a participar comunitária e solidariamente, como sujeitos, na construção do
mundo e da História. Nisto somos incorporados na própria vida e comunhão trinitárias –
mistério supremo da unidade – raiz última e, ao mesmo tempo, realização plena e
consumada de todos os nossos anseios de participação e comunhão, elementos decisivos
para a grandeza e a dignidade da existência humana.108
Amor a Deus no compromisso com os mais pobres
71. O desígnio de Deus sobre a humanidade se nos apresenta hoje como um desafio
histórico, como uma tarefa a realizar. Puebla o diz de modo eficaz e incisivo: “O amor de
Deus que nos dignifica radicalmente se faz necessariamente comunhão de amor com
outros homens e participação fraterna; para nós, hoje em dia, deve tornar-se sobretudo
obra de justiça para com os oprimidos (Lc 4,18), esforço de libertação para quem mais
precisa. De fato, ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem
vê (1Jo 4,20). Todavia, a comunhão e a participação verdadeiras só podem existir nesta
vida projetadas no plano bem concreto das realidades temporais, de tal modo que o
domínio, o uso e a transformação dos bens da terra, dos bens da cultura, da ciência e da
técnica se vão realizando em um justo e fraterno domínio do homem sobre o mundo,
tendo-se em conta o respeito da ecologia.
O Evangelho nos deve ensinar, em face das realidades em que vivemos imersos, que não
se pode atualmente, na América Latina, amar de verdade o irmão nem, portanto, a Deus,
sem que o homem se comprometa em nível pessoal e, em muitos casos, até em nível
estrutural com o serviço e promoção dos grupos humanos e dos estratos sociais mais
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pobres e humildes, arcando com todas as conseqüências que se seguem no plano destas
realidades temporais.109
Participação e comunhão na Igreja: condição para sua credibilidade
72. Continuadora da missão de Cristo, a Igreja – Povo de Deus – está inteiramente a
serviço da comunhão do homem com Deus e dos homens entre si. Nisso consiste sua
missão evangelizadora, que ela realiza na medida em que, dentro do povo de Deus,
todos – hierarquia, leigos, religiosos – são servidores do Evangelho, cada qual segundo
seu papel e carisma próprios.110 Sem essa participação e esse empenho pessoal e
comunitário de todos os seus membros da missão, a Igreja não pode estar em condições
de evangelizar através do testemunho global de sua vida. Se ela, de fato, quer ser fiel à
sua condição de sacramento da unidade entre os homens, ela própria e em primeiro
lugar deve esforçar-se sempre para ser mais e mais um sinal transparente ou modelo da
comunidade de amor no Cristo que anuncia: é condição para a sua credibilidade.111
Comunidade eclesial
73. Ensaio da nova sociedade: Por isso Puebla chega a desejar: “cada comunidade
eclesial deveria esforçar-se por constituir para o Continente um exemplo de modo de
convivência onde consigam unir-se a liberdade e a solidariedade, onde a autoridade se
exerça com o espírito do Bom Pastor, onde se viva uma atitude diferente diante da
riqueza, onde se ensaiem forças de organização e estruturas de participação, capazes de
abrir caminho para um tipo mais humano de sociedade e, sobretudo, onde
inequivocamente se manifeste que, sem uma radical comunhão com Deus em Jesus
Cristo, qualquer outra forma de comunhão puramente humana acaba se tornando
incapaz de sustentar-se e termina fatalmente voltando-se contra o próprio homem.112
Fermento de comunhão e participação na sociedade
74. É necessário, portanto, que cada comunidade eclesial examine a si mesma e
verifique se ela constitui uma imagem ou sinal da comunhão trinitária, expressando em
sua prática a fé no Deus Uno e Trino, e se permite e promove a participação de todos, de
modo a ser fermento de comunhão e participação na sociedade. Não basta que a
comunidade eclesial promova a participação na vida social, política, cultural,
educacional.113 Ela deve procurar também em seu âmbito próprio, formas de vida e de
organização, que incentivem a participação e a vivência da comunhão.
Responsabilidade comum na vocação batismal
75. No âmbito intra-eclesial, essa exigência de participação e comunhão encontra seu
fundamento na igual dignidade dos filhos de Deus. Ela se justifica pela responsabilidade
comum aos membros do Corpo de Cristo em relação à missão da Igreja e pela
complementariedade dos ministérios que o Espírito suscita para a realização dessa
missão. Esta consciência da responsabilidade comum de todos os fiéis foi explicitada pela
doutrina do Concílio Vaticano II e se fundamenta na estrutura sacramental da Igreja,
particularmente na vocação batismal, e no testemunho amplo e diversificado do Novo
Testamento.114 Também foi acolhida e reforçada pelo novo código de Direito Canônico.115
Vocação de todos à santidade e à missão
76. A tomada de consciência da responsabilidade comum de todos os fiéis na missão da
Igreja, que desde o Concílio Vaticano II penetra gradativamente nos diversos aspectos
da vida eclesial, tem contribuído, também, para uma nova reflexão teológica e a busca
de uma eclesiologia lógica mais completa. Nesta nova perspectiva não se pensa a Igreja
a partir daquilo que distingue o clero e o laicato, mas a partir do que é comum todos os
fiéis: a igual dignidade batismal, a vocação universal à santidade, a participação de todos
na missão de apostolado.
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Assim, a Igreja é vista, antes de tudo, como comunidade, dentro da qual há diversas
vocações e pluralidade de ministérios. Entre os diversos ministérios, sobressai o
ministério episcopal, que, no exercício da autoridade, garante a unidade e autenticidade
da Igreja. Ele não absorve os outros ministérios, mas antes os apóia, anima, coordena e
orienta.
Avanços já atingidos
77. Embora a comunhão e participação devem crescer mais nos vários níveis da
estrutura e organização eclesiais, deve-se reconhecer e valorizar os progressos já
realizados. Diversos organismos inspirados no Concílio Vaticano II têm surgido para
tornar efetivas a participação e a comunhão na Igreja. Onde foram criados um espírito de
confiança mútua e de respeito às responsabilidades específicas dos diversos membros,
deram prova de sua eficácia e merecem particular apreço.
Tais são, sobretudo, os Conselhos Presbiterais, Pastorais e Administrativos e a outros
espaços privilegiados de vivência de comunhão e participação. Através deles, os diversos
membros se sentem verdadeiramente co-responsáveis na missão. Assim, a prática da
participação e comunhão vai-se enraizando e frutificando nos diversos níveis e lugares de
evangelização de que a Igreja dispõe: a família, a comunidade de base, a paróquia e a
diocese. Todos esses, por sua natureza são centros de participação e comunhão, a serem
sempre mais incentivados.116
Fortalecer mecanismos permanentes de participação dos leigos
78. Nesse sentido, percebe-se com clareza sempre maior a importância de se
fortalecerem mecanismos permanentes de participação, que favoreçam, sobretudo nos
leigos, homens e mulheres, a consciência de sua pertença ativa à Igreja e que lhes
possibilitem crescer na vivência da comunhão eclesial. Na verdade, multiplicaram-se as
CEBs e as Organizações de leigos desejosos de, à luz da Palavra de Deus, movidos pela
fé e unidos a seus pastores, se comprometerem como Igreja na tarefa da evangelização.
Em reuniões nos diversos níveis da Igreja, vem crescendo a presença dos leigos que
participam na sua preparação, na reflexão dos assuntos e na tomada de decisões. A
participação efetiva dos leigos que favorece sua maior integração na comunidade
eclesial, vem-se desenvolvendo assim – e como tal deve ser incentivada – não como
estratégia a mais ou apenas como nova metodologia de trabalho, mas como algo de
essencial e constitutivo do processo de amadurecimento da fé dos cristãos e do
crescimento da comunhão de todos no Corpo de Cristo.
Co-responsabilidade de todos
79. Portanto, a prática da participação vai contribuindo substancialmente para o
crescimento da consciência da co-responsabilidade de todos os membros do Povo de
Deus na missão evangelizadora e na vivência mais profunda da comunhão dentro da
própria Igreja. Essa comunhão se expressa de modo privilegiado na Liturgia, mormente
na Celebração Eucarística, e se manifesta crescentemente através da solicitude de todos,
incluídos os vários movimentos, na busca de um planejamento participativo e de uma
efetiva pastoral orgânica. Ela suscita novas forças de engajamento pastoral e concretiza
uma pluriformidade que a enriquece ainda mais.
Novos desafios
80. A partir da vivência da comunhão e participação já alcançada, novos desafios se
apresentam no horizonte atual da Igreja no Brasil. Para que se torne efetivo o exercício
dos direitos, assegurados pelo novo Código, exigem-se novas iniciativas e o
fortalecimento de outras já vivenciadas:
• as comunidades eclesiais devem procurar um relacionamento mais pessoal e fraterno,
superando um tratamento impessoal e burocrático;
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• os leigos têm direito a oportunidades de informação e formação, que lhes permitam
participar conscientemente da vida eclesial e adquirir um conhecimento da Palavra de
Deus, da Doutrina do Magistério e da Teologia;
• a diversificação dos ministérios deve ser continuada e fortalecida, reconhecendo
efetivamente os novos ministérios confiados aos leigos e mesmo repensando as tarefas
do ministério ordenado em função do novo contexto;
• deve-se associar mais estreitamente leigos e padres nas tarefas da evangelização e na
elaboração da ação pastoral, para garantir uma presença cristã na sociedade e na
cultura.
Igreja: sacramento de unidade de todos os homens
81. O testemunho de uma verdadeira renovação da vida comunitária eclesial, vivido
numa atitude ecumênica para com os outros cristãos e os homens de boa vontade, é
uma resposta expressiva à vocação da Igreja de ser o Povo de Deus e o sacramento da
unidade de todos os homens.
EVANGELIZAR VISANDO FORMAR O POVO DE DEUS
CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE JUSTA E FRATERNA
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Povo de Deus: sal da terra e luz do mundo
82. O anúncio do Evangelho visa formar o Povo de Deus, para que ele seja, no coração
do mundo, o testemunho do Reino definitivo e se realize portanto, o mandato de Jesus
Cristo: “Ide e fazei que todas as nações se tornem discípulos”.117 É para essa missão que
o próprio Deus escolheu um povo e, em Cristo, o chamou “de entre judeus e gentios”118
e o enviou, como sal da Terra e luz do mundo.119
Duas dimensões inseparáveis da ação pastoral
83. A formação do Povo de Deus e sua ação para construir uma sociedade justa e
fraterna constituem duas dimensões complementares e inseparáveis da ação pastoral da
Igreja.
Pela primeira, ela se volta para a tarefa de incorporar novos membros, celebrar os
mistérios da fé, alimentar o povo com a Palavra de Deus e organizar e formar
comunidades vivas. Pela segunda, ela busca tornar o Evangelho eficaz para o conjunto
da sociedade, com seus aspectos formais e estruturais, para além dos limites visíveis das
comunidades de fiéis, como presença do Reino nas realidades deste mundo.
Relação entre Evangelho e vida
84. Por força dessa dupla dimensão da ação Pastoral, decorre que todas as preocupações
do homem devem ser tomadas em consideração, pois a evangelização não seria
completa, se não levasse em conta as relações que existem entre a mensagem do
Evangelho e a vida pessoal e social do homem, entre o mandamento do amor ao próximo
que sofre e passa necessidade e as situações concretas de injustiça a combater e de
justiça e paz a instaurar120 Uma conclusão se impõe: Toda evangelização visa suscitar,
aprofundar e consolidar a fé e, à luz da fé, tornar possível uma sociedade mais justa e
mais fraterna.121
Síntese, fé e vida
85. Formar o Povo de Deus é, antes de mais nada, orientá-lo para que realize a síntese
entre fé e vida, de forma que, inserido no mundo, ele possa transformá-lo encarnando
em suas estruturas os valores evangélicos.122
A comunidade viva celebra a fé
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86. Pelo anúncio da palavra e pela celebração dos sacramentos da Salvação o próprio
Cristo, por seu Espírito, edifica constantemente a Igreja, como Povo de Deus. Por isso é
tão essencial à sua formação a celebração da fé. Por ela o povo de Deus reunido em
comunidades vivas, se abre ao louvor de Deus que fala por acontecimentos e palavras123
e de modo especial por Cristo. Por isso é fundamental que todos os fiéis sejam levados
àquela plena, cônscia e ativa participação das celebrações litúrgicas.124 Deste modo, a
comunidade celebra o mistério da presença eficaz do Senhor Ressuscitado.
Um povo em permanente serviço ao mundo
87. Mas o Povo de Deus não se constrói por si mesmo. Ele se realiza na constante
referência ao Reino, em Cristo, como sinal, ou seja, como manifestação visível, concreta
e histórica da graça libertadora e como instrumento eficaz do Reino. Para cumprir sua
missão divina, o Povo de Deus se organiza em seu conjunto, como um povo todo
ministerial, ou seja: um povo em permanente serviço ao mundo a partir dos diversos
carismas e ministérios.
Construir um mundo alicerçado na justiça
88. Neste mundo dividido e tão marcado pela injustiça, torna-se fundamental reafirmar
que o mundo querido por Deus é um mundo de justiça; a ordem que deve reger as
relações entre os homens se alicerça na justiça125 Uma sociedade corroída pelo egoísmo
e fundada em estruturas sócio-econôrnicas injustas e incapaz de promover o bem de
todos e sofre ameaça constante. De fato, o bem comum de uma sociedade exige que ela
seja justa.
Onde falta a justiça, a sociedade está ameaçada por dentro.126 Ao mesmo tempo, a
mensagem de salvação que a Igreja faz chegar a todos é mensagem de amor e
fraternidade, mensagem de justiça e solidariedade, em primeiro lugar para os mais
necessitados. Numa palavra: é uma mensagem de paz e de justa ordem social.127
Tarefa de todos
89. A tarefa da construção de uma sociedade justa e fraterna é uma responsabilidade de
todos os seus membros, quer atuando individualmente, quer atuando através das mais
variadas organizações de que participam. A Igreja procura colaborar com todos, tendo
em vista tão alto objetivo. Essa colaboração será tanto mais eficiente quanto mais
numerosas e bem formadas forem as comunidades da Igreja. Tudo o que nas Diretrizes
foi dito até aqui, visa juntamente com tantas outras iniciativas, formar melhor essas
comunidades que compõem o Povo de Deus.
Respeito à dignidade, liberdade e direitos da pessoa
90. O empenho cristão terá como objetivo participar na edificação de uma sociedade em
que sejam respeitadas a dignidade e a liberdade da pessoa e sejam promovidos todos os
seus valores e direitos inalienáveis. Não se completa a tarefa dos cristãos enquanto não
derem a sua contribuição específica na construção de uma sociedade segundo as
aspirações mais profundas dos homens, segundo o desígnio de Deus; o que implica em
mudanças radicais e constantes.
No caso do nosso país, para construir uma sociedade justa, ‘estamos diante do desafio
do contraste entre dois Brasil: um, altamente desenvolvido, pujante, lançado rumo ao
progresso e à opulência; outro, que se reflete em desmesuradas zonas de pobreza, de
doença, de analfabetismo, de marginalização. Ora, este contraste penaliza com seus
tremendos desequilíbrios e desigualdades grandes massas populares, condenadas a toda
sorte de misérias. Problemas graves como estes não podem ser estranhos à Igreja, ao
menos pelos aspectos éticos que eles comportam como causa ou como efeito das
situações materiais’.128
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Apresentamos algumas características básicas para orientar a busca de uma sociedade
justa, que já devem ser vivenciadas como sinais de esperança, como experiência
exemplar do que nos empenhamos em construir.
Dignidade inviolável e direitos fundamentais
91. Todo ser humano é portador de uma dignidade inviolável e sujeito de direitos e
deveres que o dignificam em sua relação com Deus como Filho, com os outros como
irmãos e com a natureza como Senhor. Mas não é suficiente o reconhecimento formal
dessa dignidade e igualdade fundamentais. É preciso que esse reconhecimento seja
traduzido na proporção de condições concretas para realizar e reivindicar os direitos
fundamentais de todos os homens e de todas as mulheres: Direito à vida e a um padrão
digno de existência, direito à saúde e ao lazer; direito à educação, inclusive religiosa e a
escolher o tipo de educação desejada para os filhos; direito à liberdade religiosa; direito
ao trabalho e à remuneração suficiente para o sustento pessoal e da própria família;
direito de todos à propriedade, submetida à sua função social, direito à segurança, à
preservação da própria imagem e à participação na vida política.129
Ordem ética e qualidade de vida
92. Toda atividade política democrática, respeitando as exigências da ordem ética e não
simplesmente buscando a eficácia política, deverá construir uma sociedade em que cada
cidadão seja co-responsável no empenho pela melhoria de condições pessoais e coletivas
de vida numa justa distribuição dos bens. O significativo progresso econômico que nosso
continente alcançou demonstra que seria possível erradicar a extrema pobreza e
melhorar a qualidade de vida do nosso povo; ora, se existe a possibilidade, existe
conseqüentemente a obrigação.130
O povo sujeito de seu desenvolvimento
93. Uma democracia política e economicamente participativa deve criar condições para o
povo brasileiro ser sujeito de seu próprio e integral desenvolvimento. A Igreja, fundada
por Cristo, indica ao homem de hoje, o caminho a seguir para construir a cidade terrena,
prelúdio – embora não isento de antinomias e contradições – da cidade celeste. A Igreja
indica o modo de construir a sociedade em função do homem, no respeito pelo
homem.131
Bem comum a partir do bem dos marginalizados
94. Especiais oportunidades devem ser oferecidas a todos aqueles que até agora foram
mantidos à margem da cidadania plena e do processo histórico brasileiro.
A sociedade inteira deve ser solidária com todos os homens, solidária, em primeiro lugar
com o homem que tem mais necessidade de auxílio, o pobre. A opção pelos pobres é
uma opção cristã; é também a opção da sociedade que se preocupa com o verdadeiro
bem comum.132
Mecanismos de participação
95. O Planejamento da economia deve estar sujeito a mecanismos participativos que
atribuam prioridade ao atendimento das necessidades básicas de toda população. Este
atendimento deverá constituir-se em critério para todas as escolhas referentes a
investimentos, desenvolvimento e diversificação da produção.133
Primazia do trabalho sobre o capital
96. Este princípio é válido tanto na organização de atividade produtiva como na
remuneração e distribuição dos frutos do trabalho. O trabalho sempre tem a prioridade
em relação ao capital porque o fundamento primeiro do valor do trabalho é o próprio
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homem, que tem o primado em relação às coisas. Ao passo que o homem, como sujeito
do trabalho, independentemente do trabalho que faz, o homem, e só ele, é uma pessoa.
Essa verdade contém em si conseqüências importantes e decisivas.134
O trabalho, chave essencial
97. Toda pessoa tem o direito e o dever de contribuir para o bem comum através de seu
trabalho. Cabe a toda sociedade e, especialmente, aos poderes públicos, a obrigação de
empenhar-se para conseguir o pleno emprego.... O trabalho humano é uma chave,
provavelmente a chave essencial, se nós procurarmos vê-la verdadeiramente sob o ponto
de vista do bem do homem.135 Daí porque a obrigação de conceder fundos em favor dos
desempregados, quer dizer, o dever de assegurar indispensáveis subvenções para a
subsistência dos desempregados e das suas famílias, é um dever que deriva do principio
fundamental da ordem moral....136
Liberdade e autonomia sindical
98. A liberdade e autonomia sindical e intersindical devem ser asseguradas a todos os
trabalhadores em nível local, nacional e internacional. Defendemos o seu direito
fundamental de criar organizações de defesa e promoção dos seus interesses e para
contribuir responsavelmente para o bem comum.137
Destinação universal dos bens da terra
99. Os bens da terra têm destinação universal para a realização de todas as pessoas. A
propriedade privada subordina-se a esta lei universal. Ela não pode concentrar
abusivamente nas mãos de poucos ou ser usada como instrumento de dominação e
exploração de outros seres humanos. Ela só se justifica como garantia de liberdade,
bem-estar pessoal, familiar e social.138 O único título legítimo para a posse dos meios de
produção – e isto tanto sob a forma de propriedade privada, como sob a forma de
propriedade pública ou coletiva – é que eles sirvam ao trabalho.139
Baseada neste princípio que enfatiza a primazia do trabalho sobre o capital, a Igreja
insiste na necessidade de medidas que garantam a função social da empresa. Estas
medidas incluem formas de participação nos lucros e na gestão das empresas e excluem
as demissões em massa e as demissões sem justa causa. A realização da justiça social
exige a implantação de Reforma Agrária e de Reforma do uso do Solo Urbano que
favoreçam o acesso à posse e uso da terra rural ou urbana... Responsáveis pelos povos,
classes poderosas que às vezes conservais improdutivas as terras que escondem o pão
que a tantas famílias falta – a consciência humana, a consciência dos povos, o brado dos
desvalidos e sobretudo a voz de Deus, a voz da Igreja repetem-vos comigo: Não é justo,
não é humano, não é cristão continuarem certas situações claramente injustas. Urge por
em execução medidas reais, eficazes em nível nacional e internacional.140
100. A construção de uma sociedade justa e fraterna é hoje ameaçada pela explosão de
formas intoleráveis de violência, tanto no meio rural como no meio urbano, com a
formação de formas paralelas de poder que impossibilitam a consolidação de uma
autêntica democracia. A Igreja deve empenhar-se na supressão destas formas de
violência.
Superar todas violências
101. Para se construir uma sociedade justa e fraterna, de modo especial nos países que
vivem em situação de dependência, torna-se necessário assumir opções sócio-políticas
firmes ao serviço do bem comum. Não bastam soluções paliativas, mas é preciso
promover uma real transformação. A América Latina está, evidentemente, sob o signo da
transformação e do desenvolvimento.
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Transformação que, além de produzir-se com rapidez extraordinária, atinge e afeta todos
os níveis do homem, desde o econômico até o religioso.141 Daí porque a política vem se
tornando de grande relevância para o agir organizado e globalizante da sociedade.
Opções Sócio-políticas e o compromisso cristão
102. Atendo-se, pois, à sua própria vocação, o poder político deve saber desvincular-se
de interesses particulares, para poder encarar a sua responsabilidade pelo que se refere
ao bem de todos, passando mesmo para além das fronteiras nacionais. Tomar a sério a
política, nos seus diversos níveis – local, regional, nacional e mundial – é afirmar o dever
do homem, de todos os homens de reconhecerem a realidade concreta e o valor da
liberdade de escolha que lhes é proporcionada, para procurarem, juntos, o bem da
cidade, da nação e da humanidade. A política é uma maneira exigente – se bem que não
seja a única, de viver o compromisso cristão, ao serviço dos outros.142
Importância da política partidária
103. A fé cristã não despreza a atividade política; pelo contrário, a valoriza e a tem em
alta estima.143 A Igreja sente como seu dever evangelizar a totalidade da existência
humana, inclusive a dimensão política. Primeiro, no sentido mais amplo que visa o bem
comum. Corresponde-lhe precisar os valores fundamentais de toda a comunidade...
Mostrando o interesse da Igreja pela política, a apresenta como forma de dar culto ao
único Deus, dessacralizando e ao mesmo tempo consagrando o mundo a Ele. 144
Segundo, a realidade concreta desta tarefa fundamental se faz, normalmente, através da
política partidária, isto é, dos grupos de cidadãos que se propõem conseguir e exercer o
poder político para resolver as questões econômicas, políticas e sociais, segundo seus
próprios critérios ou ideologias.145
Desafios na relação fé-política
104. A relação fé-política tem adquirido especial relevância nos últimos anos, causa de
muita generosidade mas também de muitas incompreensões e mesmo perseguição.
Problemas candentes desafiam a ação pastoral e a reflexão teológica:
• como se dá a opção política partidária dos cristãos;
• qual o estímulo e o acompanhamento da Igreja aos cristãos comprometidos na política
partidária;
• como conciliar o engajamento na política partidária com o engajamento pastoral.
SINAL DO REINO DEFINITIVO
O Reino de Deus como absoluto
105. A ação evangelizadora da Igreja visa, por graça e dom do Espírito, formar um Povo
de Deus renovado e participar da construção de uma nova sociedade como sinal de Reino
definitivo. De fato, O Senhor Jesus iniciou sua Igreja pregando a Boa-Nova, isto é, o
advento do Reino de Deus146, de tal maneira importante que, em comparação com ele,
tudo o mais passa a ser 'o resto' que é dado por acréscimo.147 Esse Reino é inaugurado
por Jesus Cristo, pelo dom de seu Espirito, como novo relacionamento com o Pai e entre
os homens, que não se esgota na História.
O Reino já presente na História
106. É o Reino definitivo que em germe está presente na História, por força do mistério
pascal. No centro da História fica assim implantado o Reino de Deus, resplandecente na
face de Jesus Ressuscitado. A justiça de Deus triunfou na injustiça dos homens. Com
Adão, principiou a História velha. Com Cristo, o novo Adão, principia a História nova. Esta
recebe o impulso indefectível que levará a todos os homens, transformados em filhos de
Deus, pela eficácia do Espírito, a um domínio do mundo cada dia mais perfeito, a uma
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comunhão entre os irmãos cada dia melhor realizada, à plenitude da comunhão e
participação que constituem a própria vida de Deus.148
O Reino transcendente, dom da graça de Deus
107. A mensagem e ação evangelizadora da Igreja, discípula de Cristo, têm como centro
a proclamação desse Reino de Deus –comunhão profunda, perfeita e definitiva de Deus
com os homens, dos homens com Deus e dos homens entre si – o qual não coincide com
nenhuma realização histórica concreta, nem tampouco é fruto do empenho puramente
humano, mas se projeta para além do tempo e da História, como consumada salvação
que, em Jesus Cristo e apenas nele, é oferecida a todos os homens, como dom da graça
e da misericórdia de Deus.149
...mas construído também através dos esforços humanos
108. A Igreja, porém, está igualmente convencida de que a construção do Reino se dá
desde aqui e agora, também através dos esforços humanos em vista de uma sociedade
verdadeiramente justa, fraterna, solidária e livre. Nesses esforços ela reconhece a
presença atuante do próprio Deus Salvador. Ela sabe, também, que o Reino passa
através de mediações históricas que, não obstante sua parcialidade e ambigüidade, são
sinais da obra definitiva de Deus, eterna e consumada. Assim, a missão da Igreja, que se
realiza continuamente na perspectiva escatológica, é ao mesmo tempo plenamente
histórica.150
Desta forma, a esperança suscitada pelo anúncio do Reino definitivo não enfraquece o
esforço pelo progresso da cidade terrestre, mas pelo contrário, dá-lhe sentido e força.
Convém, certamente, distinguir cuidadosamente progresso terrestre e crescimento do
Reino, que não são da mesma ordem. Entretanto, tal distinção não é uma separação,
pois a vocação do homem à vida eterna não suprime e sim confirma a sua missão de por
em obra as energias e os meios que recebeu do Criador para desenvolver a sua vida
temporal.151
A Igreja encarna-se no processo de transformação como o grão de trigo...
109. Por isso, a Igreja há de se encarnar concretamente a partir de sua especificidade e
originalidade, no processo de transformação libertadora das estruturas marcadas pelo
pecado, apesar da ambigüidade e conflitividade presentes em tal processo. E isso
justamente para que tal processo seja continuamente evangelizado e se abra para a
plenitude da libertação genuinamente cristã e transcendente. A morte e ressurreição de
Cristo constituem o mistério que tem a vida cristã sentido e alcance que a iluminam. A
Cruz na vida de Cristo, constitui uma passagem necessária rumo à ressurreição gloriosa
e definitiva. Isso nos faz entender o sentido da cruz, da renúncia cristã e da própria
morte. Só o grão de trigo que morre produz fruto.
110. Os religiosos e religiosas desempenham um papel importante e insubstituível na
obra de evangelização. A radicalidade do seguimento de Cristo e da dedicação total ao
serviço da Igreja faz de cada comunidade religiosa e de cada um de seus membros um
sinal de vida evangélica e um testemunho vivo e interpelante que atrai o Povo de Deus
para o caminho da santidade e da doação o pessoal ao serviço dos irmãos.152
Testemunho da fé viva
111. Desta forma, os cristãos seguem os passos de Jesus que embora fosse Filho,
aprendeu, contudo a obediência pelo sofrimento153 e consumou na cruz o caminho para o
Pai. A Igreja empreende, pois, sua caminhada terrena no seguimento de Jesus, de
maneira filial, em busca do Reino definitivo. Em sua peregrinação terrena a Igreja é,
além disso, fortalecida pelo testemunho da fé, que tantos seguidores de Jesus Cristo
deram pelos séculos afora, até hoje, quer pela fidelidade ao Evangelho no dia-a-dia, quer
pela entrega de si à morte pela causa da fé, da justiça e da fraternidade.
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Eles viveram no espírito das bem-aventuranças e, por isso, são exemplo e modelo para
todos. Entre as testemunhas da fé viva se encontram os santos e, de modo especial a
Virgem Maria, porque, nas condições concretas de sua vida, ela aderiu total e
responsavelmente à vontade de Deus (cf. Lc 1,38); porque soube acolher a sua palavra e
pô-la em prática; porque a sua ação foi animada pela caridade e pelo espírito de serviço;
e porque, em suma, ela foi a primeira e mais perfeita discípula de Cristo – o que
naturalmente, tem valor exemplar universal e permanente.154
Em direção ao novo céu e nova terra
112. Em seu caminhar terreno a Igreja, Povo de Deus, vai em direção ao Reino
definitivo. “Depois que propagarmos na terra, no Espírito do Senhor e por sua ordem, os
valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade, todos esses bons
frutos da natureza e do nosso trabalho, nós os encontraremos novamente limpos contudo
de toda impureza, iluminados e transfigurados quando Cristo entregar ao Pai o reino
eterno e universal: reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da
justiça, do amor e da paz.”155 Esse é o amplo horizonte que nos abre o livro do
Apocalipse: caminhamos para um céu novo e uma nova terra onde nunca mais haverá
morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim! As coisas antigas se
foram!.156
II. DIMENSÕES GERAIS DA AÇÃO PASTORAL LINHAS
113. O Objetivo Geral é, em nível nacional, o elemento de articulação de toda a Pastoral.
A explicitação de seu conteúdo oferece elementos inspiradores e orientadores para as
atividades pastorais em todos os níveis. Devidamente assumido, torna-se ponto de
convergência para todos os tipos e formas de ação pastoral. É o ponto central das
Diretrizes da Ação Pastoral da Igreja no Brasil.
114. Desde o Plano de Pastoral de Conjunto (1966-1970), a Igreja no Brasil adotou,
como quadro de referência abrangente e encaminhador de sua atividade, as
denominadas “linhas” pastorais. Em abril de 1983, a 21ª. Assembléia Geral do
Episcopado brasileiro pronunciou-se pela continuidade dessas mesmas linhas durante o
próximo quadriênio, devendo-se dar atenção especial a diversos destaques, também
definidos pela mesma Assembléia.
115. As seis linhas correspondem às grandes dimensões da vida eclesial. Dimensões que
são elementos constitutivos da ação pastoral da Igreja, fundamentados na própria vida
cristã pessoal e comunitária. São expressões qualificadas dessa vida cristã e pertencem
necessariamente à atuação visível do Espírito Santo na Igreja, porque:
116. É o Espírito que convoca e reúne seu povo para viver em comunidade, conforme o
carisma e a missão que a cada um são concedidos, segundo o dom de Deus (DIMENSÃO
COMUNITÁRIA E PARTICIPATIVA – Linha 1).
117. É o Espírito quem faz do Povo de Deus um povo que proclama a Palavra e oferece a
toda a humanidade os dons de sua fé e pertença eclesial (DIMENSÃO MISSIONÁRIA –
Linha 2).
118. É o Espírito Santo quem faz crescer continuamente o Povo de Deus mediante o
aprofundamento e a vivência na fé, na esperança e na caridade, ensinando-o a ler os
acontecimentos cotidianos à luz da Palavra e da Vida de Jesus Cristo e a participar
eficazmente na construção de um mundo justo e fraterno (DIMENSÃO CATEQUÉTICA –
Linha 3).
119. É o Espírito que reúne o povo em assembléias para a escuta da Palavra de Deus e
para celebrar a Palavra feita carne e alimento, e, em união com o mesmo Cristo, oferecê-
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lo e oferecer-se como oblação pura157, e assim comprometer-se a viver mais
intensamente a fraternidade (DIMENSÃO LITÚRGICA – Linha 4).
120. É o Espírito quem impulsiona a Igreja a viver na unidade, fazendo-a superar as
divisões, crescer para a plena comunhão em Cristo e abrir-se para o diálogo religioso
(DIMENSÃO ECUMÊNICA E DE DIÁLOGO RELIGIOSO – Linha 5).
121. É o Espírito quem anima a vida do Povo de Deus para que atue no meio da
sociedade como fermento, sal e luz, transformando-a pelo testemunho e ação, para que
seja mais justa, solidária e fraterna, anunciando dessa forma os valores do Reino
definitivo (DIMENSÃO PROFÉTICA E TRANSFORMADORA – Linha 6).
122. Enquanto sinal e sacramento eficaz da ação do Espírito, a Igreja expressa sua
própria vida nessas dimensões. Elas não existem isoladamente. As seis linhas ou
dimensões não podem ser tomadas em separado, nem paralelamente. Elas se
interpenetram e fortalecem umas às outras. E no Objetivo Geral que as linhas ou
dimensões se inspiram e encontram sua identificação atual. Este, por sua vez, se realiza
através de todas e de cada uma delas.
123. A seguir, apresenta-se a identificação de cada uma das seis linhas ou dimensões
como quadro de referência da ação pastoral da Igreja em todos os níveis.
DIMENSÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPATIVA (LINHA 1)
124. O Espírito de Cristo convoca e reúne seu povo para viver em comunidade. Nesta,
conforme o dom de Deus, cada um desenvolve seu carisma específico e desempenha sua
missão a serviço do Corpo e da Missão da Igreja no Mundo. Essa dimensão comunitária
abrange, de um lado, a consciência da presença do Espírito vivificador, que distribui os
dons e carismas para o bem de todo o Corpo. “Há diversidade e dons, mas o Espírito é o
mesmo: diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo; diversos modos de ação,
mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.158
Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para utilidade de todos. Por outro lado,
essa dimensão comunitária abrange também a vivência de uma crescente comunhão,
pela qual a Igreja, acolhendo e incentivando as diversas vocações e carismas específicos,
se organiza em estruturas sempre mais participativas para a construção da unidade
orgânica que é sinal da comunhão dos homens com Deus e dos homens entre si.
DIMENSÃO MISSIONÁRIA (LINHA 2)
125. A Igreja toda é missionária. Ela tem origem na missão do Filho e do Espírito Santo,
segundo o desígnio do Pai.
126. Todo o Povo de Deus e cada cristão é “enviado” para anunciar a boa notícia a todas
as nações. É chamado a comprometer-se com a atividade missionária no próprio país e
em outras partes do mundo, dedicando especial atenção às regiões e situações mais
carentes e àquelas onde ainda não tenha sido suficientemente proclamado o Reino.
127. Os Bispos, sucessores do colégio dos apóstolos, são consagrados para a salvação do
mundo inteiro, não apenas para uma diocese. Os presbíteros e os diáconos são
ordenados para a missão universal da Igreja; sinais sacramentais de Cristo Servo,
servem à comunidade, com o Bispo, numa Igreja chamada a ser, toda ela, missionária.
Os institutos de vida consagrada, todos, por vocação especial, cultivarão a dimensão
missionária em seu trabalho e em sua vida. Os leigos, também eles testemunhas e
membros vivos, participam ativa e co-responsavelmente da missão da Igreja.
128. Do mesmo modo, a Igreja particular não pode fechar-se em si mesma, nas próprias
preocupações, mas deve ser missionária, isto é, ir além de si, para a humanidade que
ainda não foi evangelizada. Deve ultrapassar os próprios limites para ajudar outras

29
Igrejas particulares, enriquecendo-se mutuamente. Esta tarefa missionária é tão
essencial para a vida da Igreja que, sem esta, ela deixa de ser Igreja de Cristo. A ação
missionária fará assim parte de toda atividade pastoral pois, missão “ad gentes” e missão
interna são dois aspectos da vida da Igreja que se completam.
129. As grandes opções da pastoral da Igreja do Brasil, a saber, a opção preferencial
pelos pobres, a promoção da justiça e denúncia da injustiça, a evangelização das
culturas, a comunhão e participação, não podem limitar a Igreja em seus problemas mas
devem encontrar na missão “ad gentes” sua plenitude.
130. A Igreja em sua atividade pastoral deverá despertar a solidariedade dos povos e
alertar sobre as raízes, inclusive mundiais, dos males da opressão de que sofre o nosso
povo, impedindo o Reino.
131. A abertura para além das fronteiras é uma exigência de fidelidade e uma prova de
amadurecimento:
“Finalmente chegou para a América Latina a hora de intensificar os serviços recíprocos
entre as igrejas particulares e de estas se projetarem para além de suas próprias
fronteiras, “ad gentes”. É certo que nós próprios precisamos de missionários, mas
devemos dar de nossa pobreza. Por outro lado nossas Igrejas podem oferecer algo de
original e importante; o seu sentido de salvação e libertação, a riqueza de sua
religiosidade popular, a experiência das Comunidades Eclesiais de Base, a floração de
seus ministérios, sua esperança e a alegria de sua fé. Já se realizaram esforços
missionários que se podem aprofundar e se devem ampliar...” (Puebla 368)159.
132. A linha missionária tenha presente as outras cinco dimensões da ação pastoral da
Igreja no Brasil.
DIMENSÃO CATEQUÉTICA (LINHA 3)
133. Impulsionado pelo Espírito Santo, o Povo de Deus zela por seu aprofundamento no
conhecimento e vivência da própria fé, esperança e caridade. Este processo educativo ele
o faz de modo contínuo mediante a interação entre a Palavra de Deus, as Formulações da
fé cristã e as situações da vida e a História.
A medida que amadurece na fé, o Povo de Deus vai tendo melhores condições de dar
razões de sua esperança, ao mesmo tempo que se compromete, com mais consciência e
convicção, na transformação da sociedade.
134. A Dimensão Catequética é vista aqui como o processo de educação pessoal e
comunitária, progressiva e contínua, orgânica e sistemática (cf. CR n.138)160 do cristão
na fé, na esperança e na caridade. Este processo busca o amadurecimento do cristão em
sua relação filial com o Pai, pelo Filho no Espírito Santo; em sua participação e
comunhão, no exercício de seus dons e carismas, na comunidade eclesial, e em seu
engajamento, pela força do batismo e como membro da Igreja, na construção de um
mundo justo e fraterno.
135. A Dimensão Catequética leva em conta as demais cinco dimensões da ação pastoral
da Igreja, pois, não pode existir verdadeira catequese a não ser que ela seja
comunitária, missionária, litúrgica, aberta ao ecumenismo e ao diálogo religioso e,
também profética-transformadora. Desse modo a catequese dá a sua contribuição para
uma sólida formação do Povo de Deus e o auxilia também para que participe eficazmente
na construção de uma sociedade justa e fraterna como sinal do Reino Definitivo.
DIMENSÃO LITÚRGICA (LINHA 4)
136. A liturgia, nos seus ritos e nas suas palavras, na unidade e multiplicidade de
formas, constitui uma epifania especial da Igreja, expressão e realização do seu mistério
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de Comunhão e Salvação. Na liturgia, celebração do Mistério Pascal de Cristo, a Igreja
aparece mais clara e eficazmente “como um sacramento”, sinal e instrumento de íntima
união com Deus e de unidade de todo o gênero humano (LG 1)161, “manifestando e ao
mesmo tempo operando o mistério do amor de Deus para com o homem” (GS 45)162.
É, portanto, na liturgia, que o Povo de Deus encontra seu momento de maior comunhão.
É a festa da comunhão eclesial. Nela a comunidade organizada se sente chamada e
levada a celebrar diante de Deus a própria vida, com suas alegrias e sofrimentos, com
suas lutas e conquistas.
137. Nenhuma atividade pastoral pode realizar-se sem referência à liturgia, e qualquer
celebração tem projeção evangelizadora e catequética, enquanto aceita o homem como
ser sacramental, e leva a criação inteira a tornar-se, de certa forma, sacramento de
Deus. Toda a ação pastoral terá como ponto referencial a liturgia, na qual se celebra a
memória e se proclama a atualidade do projeto messiânico.
138. Uma das tarefas da dimensão litúrgica é estimular e educar a comunidade cristã a
traduzir em gestos celebrativos o que sua sensibilidade de fé interpreta como sinal dos
tempos e cairós, tornando-se uma concretização da história da salvação. Isto requer um
trabalho paciente de sensibilização e formação das comunidades cristãs, que as leve a
descobrir a ligação entre fé e tarefas históricas, entre Reino de Deus e cidade terrena,
entre identificação com Cristo e amor para com o homem.
139. Exigindo a fidelidade aos valores evangélicos, que ela apresenta encarnados no
Cristo pascal a liturgia unifica a comunidade cristã. Para isso cria no seu interior as
condições fundamentais para a escuta e o diálogo, denuncia qualquer fechamento, revê e
repropõe continuamente as várias opções à luz da fé, conciliando-as sempre com a visão
do Evangelho. Numa palavra, ratifica a nova e eterna Aliança e compromete-se com a
construção do Reino.
DIMENSÃO ECUMÊNICA E DE DIÁLOGO RELIGIOSO (LINHA 5)
140. Como resposta ao apelo de unidade expresso na oração sacerdotal do Senhor –
“que todos sejam um... para que o mundo creia” (Jo 17,21) –, o Povo de Deus é
chamado a crescer permanentemente em espírito e atitude de diálogo e abertura, na
busca da plena e visível comunhão de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor.
Esse testemunho de comunhão é sinal e instrumento de unidade para a humanidade
dilacerada pelos pecados de divisão e dominação. Desta forma, o testemunho e a ação
dos cristãos contribuem para a terra ser a “oikoumene”, a terra habitada.
141. Por outro lado, a construção de uma sociedade justa e fraterna exige de todos os
cristãos, organizados em comunidades, abertura crescente para o diálogo com as
religiões não-cristãs e com pessoas, movimentos e grupos não crentes. Entende-se aqui
o diálogo como todo o conjunto de relações positivas e construtivas com pessoas e
comunidades de outras crenças ou até com grupos fechados ao Transcendente, em vista
de conhecimento mútuo, enriquecimento recíproco e ação conjunta em favor das grandes
causas da humanidade.
DIMENSÃO PROFÉTICA E TRANSFORMADORA (LINHA 6)
142. A Igreja, Povo de Deus peregrino na História, tem a missão de ser luz, sal e
fermento no mundo. Estando presente na sociedade, a Igreja como um todo – tanto os
fiéis individualmente como os grupos, instituições e organizações eclesiais – vive
profunda relação de influência mútua com essa mesma sociedade. Crescendo na fé, o
Povo de Deus vai tomando consciência cada vez mais clara de sua dimensão profética,
que anuncia o Senhor e o seu Reino, e denuncia tudo quanto avilta o homem, imagem e
semelhança de Deus. Vai tomando consciência, igualmente da missão que lhe cabe de
contribuir para a transformação da sociedade.
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143. O Povo de Deus faz tudo isso de várias maneiras:
a) com a permanente atenção em auscultar os anseios, aspirações e apelos de todos os
que sofrem as diversas formas de injustiça de uma sociedade ainda não devidamente
empenhada na promoção do bem comum;
b) com a permanente preocupação em assumir esses apelos nos diversos níveis e
organizações da Igreja, a fim de colaborar no seu atendimento, a partir das exigências
da Fé;
c) com o permanente esforço em referir esses apelos a uma situação estrutural de
injustiça, a fim de motivar a todos, não só ao atendimento de casos isolados, mas
também a uma ação transformadora global, com vista a uma sociedade sem a crescente
e injusta desigualdade entre ricos e pobres; democrática, portanto, menos elitista e mais
participativa, em relações humanas solidárias e não dominadas pela cobiça, ambição e
violência e principalmente, aberta para as realidades que transcendem o que é
meramente temporal e terreno.
DIMENSÕES PASTORAIS E SITUAÇÕES HUMANAS
144. As dimensões ou linhas da Ação Pastoral devem concretizar-se em todas as
realidades humanas. Essas realidades ou situações humanas podem diferenciar-se sob
vários aspectos, como por exemplo: segundo faixas etárias (crianças, jovens, adultos,
anciãos); tipos de trabalho ou ocupação (operários, lavradores, bóias-frias, empregadas
domésticas, profissionais liberais); necessidades básicas (saúde, alimentação, educação,
meio-ambiente, informação, comunicação, lazer). Cada uma das situações humanas
exige uma forma particular de ação pastoral, dando origem às diversas pastorais
específicas: Pastoral da Família, Pastoral dos Jovens, Pastoral das Favelas, Pastoral dos
Meios de Comunicação Social, Pastoral da Saúde, Pastoral da Terra e outras.
145. A ação pastoral consiste em desenvolver todas as dimensões da vida eclesial em
cada uma das situações humanas. Cada pastoral específica poderá dar maior ênfase a
uma ou outra dimensão, conforme sua natureza, necessidade e urgência das
circunstâncias. No entanto, será incompleta se não integrar todas as dimensões ou
linhas.
146. O conjunto das linhas ou dimensões constitui o quadro de Referência Geral da Ação
Pastoral da Igreja no Brasil em todos os níveis. Não obrigam porém a organizar a ação
pastoral concreta em linhas ou dimensões. Cada nível de Igreja, cada Igreja Particular
pode e deve organizar seus planos ou ação pastoral a partir de um quadro operacional
que melhor se adapte à sua realidade.
III. DESTAQUES
Introdução
147. Os Bispos reunidos na 25ª Assembléia Geral indicaram por ordem de votação,
algumas áreas ou situações humanas que, no Brasil, merecem destaque na atuação
pastoral, em todos os níveis, para os próximos quatro anos: MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL, JUVENTUDE E FAMÍLIA.
Trata-se de áreas da vida eclesial ou de situações humanas que, devido às condições
atuais, necessitam de especial atenção e cuidado pastoral.
148. A ação pastoral dedicada a esses destaques deverá ser planejada tendo presente o
OBJETIVO GERAL, elemento unificador de toda atividade pastoral da Igreja no Brasil.
Ainda que ligados a esta ou aquela linha, pelo fato de serem mais claramente expressão
de determinada dimensão da vida da Igreja, os destaques também deverão ser
assumidos em conjunto, levando em consideração o pleno desenvolvimento de todas as
dimensões da vida eclesial.
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149. As páginas seguintes oferecem breve encaminhamento pastoral de cada um dos
destaques. Em primeiro lugar, busca-se dar o sentido e as razões dessa preocupação da
Igreja. A seguir, em forma de perguntas, procura-se abrir o leque das possibilidades de
atuação pastoral para as diversas dimensões. Propõe-se, com isso, despertar uma
participação ampla, na busca de respostas para os desafios que a situação em destaque
apresenta.
DESTAQUE 1: MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Sentido e Razões
150. Os Bispos do Brasil, reunidos em sua 25ª Assembléia Geral, escolheram Meios de
Comunicação como primeiro Destaque para a ação pastoral da Igreja no Brasil nos
próximos 4 anos. Essa escolha deve-se à preocupação com a realidade dos Meios de
Comunicação em nosso país.
151. Constata-se que os Meios de Comunicação Social (MCS) não têm desenvolvido sua
missão de informar corretamente. Isto, em grande parte, porque estão a serviço de
interesses de grupos de pressão detentores do poder econômico e político. A
Comunicação Social não está a serviço da superação de injustiças sociais e sim da
promoção da sociedade de consumo, da exploração dos sentimentos, das paixões e
especialmente do sexo. São veiculadas pelos Meios de Comunicação Social aquelas
mensagens que respondem aos interesses de seus proprietários: o lucro, o poder. Os
MCS tornaram-se grandes empresas onde a Comunicação se transforma em bem de
consumo lucrativo.
152. Dentro dessa realidade situa-se toda a questão das novas tecnologias, bem como a
informática. As novas tecnologias que estão sendo introduzidas no Brasil, tais como
satélites, computadores, videocassetes, videotextos e outras, com a justificativa de
modernização e progresso, não se destinam ao serviço da compreensão entre as pessoas
nem às necessidades das classes populares. Estão a serviço de empresas transnacionais
com prejuízo da economia nacional e ferem, em muitos casos, tecnologias que poderiam
estar a serviço das classes populares permitindo a descentralização da informação.
153. O Rádio e a Televisão são os principais meios do sistema de comunicação de massa
existentes no País. São os que mais atingem a população: o rádio atinge cerca de 90%;
a televisão cerca de 70% e os jornais cerca de 10% . E são também os mais importantes
economicamente: o rádio e a televisão absorvem quase 70% da totalidade das verbas
publicitárias.
154. O Doc. da 24ª Assembléia da CNBB “Por uma Nova Ordem Constitucional” diz que a
importância dos meios de comunicação social, numa sociedade democrática, exige que
eles não sejam monopólio do Estado ou de qualquer grupo; portanto, sejam acessíveis
aos diversos grupos e tendências sociais e livres das pressões e controle do poder
econômico.163
155. A legislação atual favorece a formação de monopólios por ser o Governo quem
outorga, as concessões e o faz de acordo com seus próprios interesses .
156. Dessa maneira, os MCS que poderiam ter importância fundamental para a
construção de uma sociedade justa e fraterna, tornam-se instrumentos de poder a
serviço de determinados grupos de pressão econômica política e ideológica. A cultura é
descaracterizada e a massificação torna-se uma realidade gritante. A maioria dos
segmentos sociais não têm acesso aos MCS, nem sequer àquilo que lhe é fundamental: o
direito à informação. Sobre esse direito, o Decreto Inter Mirifica, do Concílio Vaticano II
diz: “... é intrínseco à sociedade humana o direito à informação naqueles assuntos que
interessam aos homens, quer tomados individualmente, quer reunidos em sociedade,
conforme as condições de cada qual. O correto exercício deste direito, contudo, exige que
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a comunicação, quanto ao seu objeto, seja íntegra...”. 164 Esta constatação do Decreto,
promulgado pelo Vaticano II em 1963, continua expressando sua força na realidade
atual.
157. O Seminário sobre “Igreja e Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação”
(NOMIC), realizado em EMBU-SP, em 1982, denuncia no Documento final: “A informação
e a comunicação desempenham um papel decisivo nesta estratégia de dominação. Os
MCS não são utilizados como um bem social, mas como empresas comerciais,
pertencentes a uma minoria, pretendendo suas mensagens reforçar os valores
estabelecidos e neutralizar a vontade de mudança do povo. Os fluxos internacionais de
informação são controlados diretamente por uns poucos centros de poder mundial,
impedindo que todos tenham oportunidade de fazer ouvir sua voz”.
158. “A atual mobilização em nosso País é sinal de esperança e mudança. A Igreja no
Brasil, preocupada com a comunicação social, tem-se empenhado em mudar a situação,
criando mecanismos de organização popular para uma ordem social mais justa e
fraterna, como as Comunidades Eclesiais de Base. Pois o caminho para essa nova ordem
da informação e comunicação não passa apenas pelos MCS, mas passa também pelos
comunicadores populares. Estes, atuando às margens dos monopólios dos mass media,
desenvolvem um tipo de trabalho que valoriza a informação em nível grupal, voltada
para os interesses específicos do grupo, o qual pode assim reconhecer-se como produtor
e receptor de mensagens.”165
159. A comunicação grupal é o espaço privilegiado para a formação do senso crítico do
receptor frente aos MCS. É uma necessidade fundamental para que a comunicação seja
verdadeira onde o receptor é também emissor e a comunicação é dialogal.
160. A Igreja no Brasil, frente a toda essa realidade encontra-se diante de dois grandes
desafios: o primeiro está relacionado com sua atuação e presença nos, pelos e através
dos grandes meios de comunicação. O segundo refere-se à utilização dos próprios Meios,
especialmente à integração e preparação de Agentes de Pastoral da Comunicação.
161. Deverá a Igreja, no Brasil, retomar a proposta de Puebla: “urge que a hierarquia e
os agentes de pastoral em geral conheçam, compreendam e experimentem mais a fundo
o fenômeno da Comunicação Social a fim de que se adaptem as respostas pastorais a
esta nova realidade e se integre a Comunicação na Pastoral de Conjunto''. 166
162. O sentido da integração é fundamental. Muitas vezes, falta na ação pastoral essa
ação conjunta. Existem no Brasil 110 emissoras de Rádio da Igreja; há aproximadamente
60 jornais e revistas; existem entidades voltadas para a Comunicação; mas há pouca
integração. Por isso, em boa hora, este Destaque será valioso instrumento para buscar
uma ação conjunta entre os Meios e entidades que atuam nesta área, além da
preocupação com a presença da Igreja nos grandes veículos que não são próprios.
163. Para conseguir esses objetivos é imprescindível a organização e dinamização de
Equipes Regionais de Comunicação a fim de sistematizar esta pastoral e estar presente
nos Meios de Comunicação locais e utilizando os Meios alternativos especialmente para
formar o senso crítico do receptor.
164. No decorrer do quadriênio deverão ser mobilizados agentes de Pastoral para em
conjunto definir políticas de Comunicação, tendo presente as mudanças pelas quais passa
a sociedade brasileira e frente aos desafios das novas tecnologias, preocupação já
expressa e analisada em diversos momentos por estudiosos de comunicação da América
Latina.
165. Será ainda uma ocasião de integrar a própria comunicação com as outras
dimensões pastorais. Particularmente com os outros dois Destaques. Tanto a Família
como a Juventude são o público-alvo dos grandes Meios de Comunicação, com seus
apelos consumistas e mensagens cujos valores são questionáveis. Por isso a ação
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pastoral deverá dar prioridade ao receptor frente aos grandes Meios. Não se trata
simplesmente de rejeitar as mensagens e sim de formar o senso crítico para que as
mesmas sejam recebidas e selecionadas criteriosamente. Este é um ponto fundamental,
que terá de ser levado em conta já a partir da educação básica da criança no meio
familiar.
166. É significativa ainda neste momento da Igreja no Brasil a escolha do tema da
Campanha da Fraternidade 1989: Fraternidade e Comunicação. A escolha do tema é
resultado de um processo que iniciou há alguns anos, através de cursos, encontros e
reflexão sobre o assunto. Muitos grupos de base, junto com Bispos e sacerdotes foram
percebendo a necessidade urgente de atuar de maneira mais sistemática e coordenada
nesta área, integrando o que já existe e buscando novos caminhos. E essa é uma
realidade e perspectiva já com dimensão nacional, uma vez que diversos Regionais da
CNBB assumiram de forma explícita, como prioridade a Comunicação.
167. Tudo isso leva a crer que, com um trabalho integrado e sistemático, em nível
nacional, a partir do Destaque e de uma Campanha da Fraternidade, torna-se possível
uma mobilização para se incrementar a Pastoral da Comunicação.
168. As estratégias de ação serão explicitadas no 9.º Plano Bienal, com acentuado
destaque para algumas indicações de atividades específicas para os Regionais e as
Dioceses, com o objetivo de maior integração entre Dioceses, Regionais e Nacional.
Alguns projetos do Plano anterior terão continuidade e outros serão feitos tendo em vista
a realidade e desafios atuais. Dentro desse contexto e para atender às diversas
necessidades, será constituída uma comissão de (alto nível) da CNBB para contato com
os responsáveis pelos grandes Meios de Comunicação; serão realizados cursos para
produtores de Videocassete, Rádio, Boletins e outros; será pedido às Instituições
Eclesiais de Comunicação maior ação conjunta e empenho em realizar atividades na área
de formação naquilo que é sua especificidade.
169. Com esta visão e perspectiva, será possível viabilizar na prática comunicacional da
Igreja consigo mesma e da Igreja com o mundo o que até agora estava em plano
teórico. E assim a Comunicação será cada vez mais instrumento de “Comunhão e
Participação” .
Busca de uma caminhada comum
170. A escolha de Comunicação como 1º Destaque na 25ª Assembléia Geral da CNBB
levanta alguns pontos de questionamento para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil
em todas as suas dimensões. Não se pode mais pensar em evangelização se a
comunicação, vista pelos diferentes ângulos, não perpassar toda a Ação Pastoral da
Igreja, nas suas Dimensões.
171. O que fazer para que nos seminários e casas de formação se introduza a disciplina
Pastoral da Comunicação a fim de dar aos futuros presbíteros e religiosos os elementos
básicos da comunicação?
172. Como fazer para capacitar profissionalmente sacerdotes e religiosos para atuar
eficaz e efetivamente nos Meios e diante dos Meios de Comunicação Social?
173. • Como fazer para que os profissionais de comunicação leigos sejam presença cristã
nos Meios em que trabalham?
174. • O que fazer para que os profissionais de comunicação cristãos descubram seu
lugar de Agentes de transformação da sociedade através do seu compromisso
profissional na área de comunicação?
175. • Como fazer para que a comunicação, nos diversos níveis, seja entendida como um
serviço que se desenvolve na formação e em benefício da comunidade?

35
176. • Como motivar os leigos comprometidos com a Igreja a assumirem sua vocação de
comunicadores cristãos, na transformação da sociedade?
177. • O que fazer para que os Meios de Comunicação, especialmente os da Igreja,
valorizem e despertem a vocação missionária?
178. • Que tipo de subsídios poderiam ser produzidos para os Meios de Comunicação
com o objetivo de apresentar a Dimensão Missionária de todo batizado na Igreja?
179. De que forma a Dimensão Missionária da Igreja deveria ser abordada pelos Meios
de Comunicação Social?
180. Como a catequese poderia contribuir para formar o senso crítico do catequizando,
acerca dos Meios de Comunicação, desde os primeiros períodos da formação?
181. Como catequizar as crianças que passam horas diante da TV ou outros Meios de
Comunicação?
182. O que fazer para que a catequese se torne dinâmica, comunicativa tendo em vista o
grande envolvimento dos catequizandos com o som e imagem apresentados pelos Meios
de Comunicação Social?
183. O que fazer para que os catequistas “conheçam, compreendam e experimentem
mais a fundo o fenômeno da Comunicação Social...” (Puebla n. 1083)167?
184. Que iniciativas criar para formar os catequistas para a Comunicação Social?
185. Que fazer para que a Liturgia seja mais comunicativa?
186. Como fazer para preparar as Equipes de Liturgia, nos diversos níveis, a fim de que a
Celebração Eucarística e demais celebrações sejam momentos de comunicação com Deus
e os irmãos?
187. O que fazer para que as celebrações radiofônicas e televisivas respeitem a
linguagem própria do Meio e assim sejam mais eficazes ?
188. Como formar os Presidentes das celebrações para que a sua comunicação com a
comunidade seja verdadeira através dos gestos e palavras?
189. Como fazer para que os folhetos litúrgicos e outros Meios utilizados na liturgia
estejam de acordo com a realidade da comunidade celebrante e sejam usados de forma
Comunicativa?
190. Como se poderá promover alguma atividade ou reflexão conjunta com Igrejas
cristãs na área de comunicação?
191. Como orientar nossas comunidades sobre os radicalismos de alguns programas
ditos religiosos, especialmente das Seitas?
192. Como poderiam os Meios de Comunicação da Igreja colocar-se a serviço do
Ecumenismo?
193. Como poderia a Igreja assumir mais agressivamente seu espaço nos grandes Meios
de Comunicação para evangelizar?
194. Como desenvolver na Igreja a consciência da importância dos Meios de
Comunicação Social para a transformação da sociedade?
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195. Como fazer para integrar Instituições e Meios de Comunicação da Igreja para uma
ação conjunta na evangelização?
196. Que fazer para que os Meios de Comunicação da Igreja sejam instrumentos mais
eficazes de evangelização?
197. • Em relação aos Destaques Família e Juventude é fundamental a reflexão
constante sobre os efeitos dos Meios de Comunicação Social sobre a família. E nesta está
inserido o jovem. É urgente que se pense na formação do senso crítico da Família,
através da qual se forma a criança e o jovem. A partir da formação do senso crítico pode
se pensar na influência que a própria família pode exercer sobre os Meios. É necessário
refletir sobre a vulnerabilidade dos Meios.
Eles são fortes e poderosos porque detêm recursos, mas não são impenetráveis. Requerse a reflexão mais aprofundada desta questão para que a família e a sociedade exerçam
função crítica frente aos meios.
DESTAQUE 2: JUVENTUDE
Sentido e Razões
198. Há mais de 32 milhões de jovens no Brasil (Censo de 1980): 25% da população na
faixa de 15 a 24 anos. Segundo estatísticas da ONU, em 1960, o número de jovens na
América Latina era de 38 milhões e meio; em 1980, 73 milhões e 300 mil; de modo que,
em vinte anos a população jovem dobrou.
199. A renovação, pela 25ª Assembléia Geral da CNBB, do “Destaque Jovem” para o
próximo quadriênio, revela a consciência crescente dentro da Igreja de que o futuro da
sociedade e da Igreja depende da capacidade de escutar o que acontece no mundo
juvenil; de respeitar a sensibilidade própria do jovem, que vive o momento presente; de
encontrar novas soluções práticas e de pressentir novos rumos. Trata-se de aprender do
jovem e deixar-se evangelizar por ele... O jovem é garantia da juventude da Igreja.168
Por outro lado a juventude é uma fase privilegiada na qual se formam os leigos para uma
“verdadeira competência e habilitação no campo em que estes devem atuar”.169
200. Pelo documento de Puebla (1979), dois grupos vêm merecendo atenção prioritária
da Igreja na América Latina: os jovens e os pobres. Há uma íntima relação entre ambos,
pois a maioria dos jovens é pobre. A 21ª Assembléia Geral da CNBB (1983) havia
escolhido “jovens” como um dos seis destaques da Igreja no Brasil, com resultado
animador, e a 25ª Assembléia Geral retomou este destaque.
201. Uma das raízes ou motivações desse destaque são os sinais de vida da própria
juventude brasileira, expressos em múltiplas formas: desejo de participar na vida da
sociedade em todos os níveis; potencialidade do jovem, especialmente pobre, para a
transformação; conhecimento da realidade que a juventude vai adquirindo; posição
crítica do jovem em relação à sociedade e à Igreja; vontade de ser Igreja; busca de
novas maneiras de viver individual e coletivamente; aumento do número de adultos que
sabem e apreciam trabalhar com jovens, respeitando-lhes a caminhada.
202. Outra raiz motivadora podem ser os sinais de morte, que se verificam na
juventude: jovem como mão-de-obra barata; repressão por parte da sociedade; nãoparticipação do jovem nos processos decisórios da sociedade e da Igreja; falta de canais
especializados de participação; impossibilidade de os jovens, na sua maioria, poderem
viver a própria juventude; frustração por falta de condições para estudar e trabalhar,
levando a fugas; avanço do espírito consumista, que tem a juventude como alvo
preferido; tipo de educação vigente que incentiva o individualismo e a competitividade;
peso de ideologias que não respeitam os valores de uma sociedade justa e fraterna;
ausência de jovens na vida eclesial; desemprego e prostituição avassaladores; êxodo
rural de jovens; contra-valores enaltecidos pelos meios de comunicação social entre eles
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o aviltamento do sexo; impossibilidade para muitos jovens pobres de constituir uma
família.
203. Há também o desafio daqueles jovens, nascidos em ambiente de conforto,
mergulhados no consumismo e no vazio de uma sociedade que não lhes oferece uma
perspectiva mais profunda. São jovens que, apesar de privilegiados por melhor ensino e
nível mais alto de vida, por vezes cedem à procura desenfreada de uma ascensão social
individualista, conseqüência de uma sociedade baseada no lucro e na competição. Outras
vezes passam para a droga, a promiscuidade e o alcoolismo, ou refugiam-se, também,
em grupos esotéricos ou ideologias manipuladoras. Por outro lado, o destaque dado aos
jovens pode ser fruto dos êxitos ou vazios da atual Pastoral da Juventude.
Desafios e Questionamentos
204. Não se podem esquecer os grandes vazios ou desafios que a Igreja deve ainda
enfrentar:
– a falta de assessores adultos (padres, religiosos, leigos) que tenham carisma,
pedagogia e disponibilidade para se dedicarem aos jovens;
– falta de clareza sobre o papel e o processo de escolha do assessor jovem;
– formação teórica deficiente dos iniciantes e militantes;
– insuficiente vivência de uma espiritualidade mais conseqüente;
– pouca compreensão do método “Ver-Julgar-Agir”;
– inconstância dos grupos;
– distância entre lideranças e bases;
– necessidade de maior entrosamento e diálogo com movimentos que trabalham com
jovens;
– relacionamento nem sempre adequado da Pastoral da Juventude ou grupos de jovens
com os padres e Bispos;
– atendimento deficiente à questão da afetividade, sexualidade, preparação para o
casamento, e à perspectiva profissional;
– falta de reflexão e trabalho mais sério com os adolescentes.
205. Há também o desafio de trabalhar com jovens num novo contexto social, político e
cultural diferente dos anos 70 quando a Igreja foi quase o único espaço de participação
aberto ao jovem. Hoje, a Igreja é, cada vez mais, apenas uma entre muitas outras
opções de participação que se apresentam para o jovem tanto de compromisso sério,
quanto de lazer.
206. Ficam ainda alguns questionamentos:
– Por que tantos jovens não freqüentam a Igreja, e como atingi-los?
– Como desenvolver um trabalho de apoio ao jovem na sua opção de vida, mesmo
quando não está disposto a se integrar numa pastoral da Igreja?
– Como garantir maior presença no meio dos estudantes das escolas públicas?
– Como dar atendimento especial aos jovens sem com isso afastá-los da pastoral
orgânica?
– Como adaptar a Pastoral da Juventude às diferentes situações – grandes cidades,
cidades menores, ambiente rural?
207. A Pastoral da Juventude propicia aos jovens condições de se formarem para uma
ação transformadora da sociedade no presente e no futuro. Essa Pastoral incentiva
também uma educação na fé, que possa responder às características e condições
concretas da juventude e faça desabrochar uma espiritualidade fundada em experiências
vividas, respeitando a caminhada feita pela Igreja e pela juventude comprometida.170 A
Pedagogia usada deve levar a um processo de educação comunitária, permanente,
progressiva, ordenada, orgânica e sistemática da fé. Sua finalidade é a maturidade da fé,
num compromisso pessoal e comunitário de libertação integral que deve acontecer já
aqui e culminar na vida eterna feliz.171
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208. Enfim, a Pastoral da Juventude apoiará os jovens, principalmente das bases
populares, a tomarem consciência de que são marginalizados por estruturas sociais
desagregadoras. A esse respeito, vale o apelo de João Paulo II: que os jovens “não se
deixem instrumentalizar”, ao contrário, cresçam no seu compromisso com a fé.172
A Igreja quer convidar os jovens a se comprometerem numa atividade que não exclua
ninguém, e ao mesmo tempo, incentivá-los a terem predileção pelos mais pobres173: é
uma exigência bíblico-teológica.
209. É necessário que os jovens sejam de fato agentes de evangelização em seus meios
específicos. Para enfrentar estes desafios há necessidade de maior investimento de
recursos financeiros e humanos na formação dos jovens e de agentes da Pastoral da
Juventude. O número de assessores adultos, que tem experiência de pedagogia
libertadora, é insuficiente, especialmente, para acompanhar as pastorais de meios
específicos. A libertação ou semi-libertação de assessores e jovens coordenadores
(dentro de critérios previamente determinados) torna-se cada vez mais necessária para
garantir um acompanhamento sério e sistemático.
210. Investimento em cursos de longa duração, que possibilitam uma formação integral
(bíblica, teológica. espiritual social, política e metodológica) vem se revelando como uma
das pistas e solução mais importantes.
211. Tudo isso está presente na escolha dos jovens para estes próximos 4 anos, como
destaque nas iniciativas pastorais da Igreja do Brasil.
Busca de uma caminhada comum
212. A presença da juventude interpela a maneira pela qual está sendo levada cada
dimensão pastoral. Por outro lado, as várias dimensões questionam a maneira pela qual
os próprios jovens se organizam pastoralmente. Seguem algumas perguntas que podem
ser úteis para ajudar esta reflexão.
213. Dimensão Comunitária e Participativa: A Pastoral da Juventude deve levar em conta
o meio em que o jovem vive, bem como sua inserção no conjunto da comunidade
eclesial. Quais devem ser os cuidados da comunidade, dos agentes de pastoral e dos
próprios jovens neste sentido?
214. Uma autêntica Pastoral de Juventude deve ser, ao mesmo tempo, vocacional, tanto
no sentido mais amplo de vocação humana e cristã, como no sentido mais específico de
vocação para os ministérios, ordenados ou não, e para a vida consagrada na Igreja. O
que poderiam fazer as diferentes instâncias organizativas da Pastoral da Juventude para
que seja fomentada essa dimensão vocacional?
215. Que conseqüências a opção preferencial pelos jovens pobres traz para a Pastoral da
Juventude organizada em termos paroquiais, diocesanos, regionais e nacionais? Para os
jovens que não sejam pobres? e para as pastorais especializadas que acompanham os
jovens que têm inserção nos seus próprios meios específicos?
216. Dimensão Missionária: A Pastoral da Juventude é essencialmente missionária. O que
significa isso para a vida e o modo de ser e de organizar-se dos jovens? Como se poderia
incentivar mais e organizar melhor a atuação missionária entre a juventude? A Pastoral
da Juventude deve levar o jovem a ser missionário no mundo juvenil, e a abrir-se às
situações missionárias dentro e fora do Brasil.
217. Dimensão Catequética: A educação para o crescimento na fé é fundamental na
Pastoral da Juventude. Que medidas tomar para que os jovens, com seus valores e
aspirações, respondam com progressiva maturidade aos apelos do Senhor e colaborem
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na construção da Igreja e da sociedade, e ao mesmo tempo que não se deixem envolver
na onda de permissivismo.
218. Dimensão Litúrgica: O que fazer para que os jovens, tanto na fase de iniciação
como de militância valorizem a necessidade de celebrar sua fé com os outros segmentos
da comunidade eclesial? Que questionamentos a juventude levanta a respeito de nossas
liturgias? Como fazer com que nossas liturgias sejam atraentes para a juventude como
celebrações do mistério da salvação e da vida? Qual o caminho do jovem para chegar a
fazer dia liturgia celebração de fé e vida?
219. O que fazer com a Pastoral da Crisma, para que ela seja ponto de partida mais
efetivo no engajamento do adolescente e do jovem, ou reforço para a continuidade do
engajamento já existente?
220. O namoro, o noivado e o casamento são realidades importantes para o jovem. Mas,
também, são realidades onde os contra-valores de um lado, e os valores novos de outro,
se apresentam como desafios para a ação pastoral. Que medidas podem ser incentivadas
na Comunidade eclesial e nas próprias instâncias organizativas de jovens para superar
esses desafios?
221. Dimensão Ecumênica e Diálogo Religioso: Se é evidente a abertura dos jovens para
outras Igrejas cristãs e Religiões não-cristãs, também é clara a falta de formação nesse
campo. Como ajudar os jovens a se tornarem verdadeira força ecumênica e de diálogo?
222. Dimensão Profética e Transformadora: Não pode faltar na Pastoral da Juventude a
dimensão sócio-política, através do incentivo à participação nas instâncias e organismos
sociais intermediários. Que conseqüências surgem daí, em nível de organização e
planejamento? Como incentivar e organizar uma pastoral de militância para que estes
jovens tenham acompanhamento adequado? Como participar para um discernimento
maduro diante de ideologias de esquerda e direita? Como evitar a tentação ao
reducionismo de uma dimensão só: a dimensão política? Qual o papel da comunidade
eclesial nesse processo?
223. Como atuar na educação escolar, a fim de que ela possa oferecer aos jovens
educação para o senso crítico, a solidariedade e a participação, fornecendo-lhe
instrumentos para compreenderem a realidade e nela agirem com vistas à construção de
uma sociedade justa e fraterna?
224. Reflexão em Conjunto com os outros Destaques: Família e Meios de Comunicação
Social.
225. Há uma estreita ligação entre o Destaque Jovem e os outros dois destaques: Meios
de Comunicação Social e Família. Ambos exercem uma influência, freqüentemente
determinante, na formação da personalidade do jovem.
226. Sob o ponto de vista da informação, educação e participação, os jovens são as
grandes vítimas dos desvios transmitidos pelos meios de comunicação social. Como fazer
para que eles adquiram sentido crítico frente aos MCS? Como levar os jovens a atuarem
e influírem nesses meios?
227. A primeira experiência de socialização feita pelo jovem na sua família deixa marcas
positivas ou negativas profundas na sua personalidade. Que tipo de experiência que a
maioria dos jovens ligada à pastoral têm? Como fazer com que a família seja ponto de
apoio para a formação de personalidades e jovens cristãos maduros?
DESTAQUE 3: FAMÍLIA
Sentido e Razões
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228. Mais uma vez, os Bispos do Brasil, reunidos em Assembléia Geral, insistem no tema
“Família”, como destaque merecedor de especial atenção no conjunto da atividade
Pastoral da Igreja, para o próximo quadriênio em nosso País.
229. O documento da Conferência Episcopal de Puebla, citando o Papa João Paulo II,
acena para o que se fez a partir de Medellín, e o muito que se tem ainda a fazer neste
campo: “A Igreja da América Latina sente-se feliz por tudo o que logrou realizar em favor
da família. Reconhece, porém com humildade quanto lhe falta fazer, quando percebe que
a pastoral familiar, longe de ter perdido o seu caráter prioritário, revela-se hoje ainda
mais urgente, como elemento sobremaneira importante da evangelização”.174
230. Podemos dizer que essa urgência permanece no conjunto da nossa pastoral, e na
luz do Concílio Vaticano II, podemos asseverar que ‘a salvação da pessoa e da sociedade
está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Por isso,
juntamente com todos aqueles que têm em grande estima essa comunidade, os cristãos
alegram-se sinceramente com os vários meios pelos quais os homens progridem hoje na
promoção dessa comunidade de amor e no cultivo da vida, e são auxiliados os cônjuges e
pais na sua alta função’.175
231. Após o Sínodo de 1980 sobre a família cristã no mundo de hoje, a Exortação
Apostólica “Familiaris Consortio” ressalta que “o futuro da humanidade passa pela
família”.
232. Por isso, com razão, já em documento passado, “Orientações Pastorais sobre o
matrimônio”, a CNBB lembrava que ‘a evangelização do matrimônio e da família é missão
de toda a Igreja, em que todos os fiéis devem cooperar segundo as próprias condições e
vocações... As famílias cristãs, como Igrejas domésticas, têm um lugar e uma tarefa
insubstituíveis no anúncio e vivência do Evangelho. São, portanto, não somente objetivo
da solicitude pastoral da Igreja, mas sujeito ativo e responsável da mesma missão de
salvação. Os cônjuges e a família, no exercício de seus respectivos ministérios, devem
necessariamente articular-se com os outros ministérios da Igreja: os ministérios dos
presbíteros, dos diáconos, dos religiosos e religiosas dos catequistas e educadores, dos
Teólogos e dos peritos em assunto de família, dos diversos movimentos de leigos e
comunidades eclesiais’.176
233. Seria difícil fazer um levantamento histórico da pastoral da família em nosso País.
No entanto, podemos lembrar o que tem acontecido nas últimas décadas com relação
aos vários movimentos voltados para a Família: uns acentuando a relação entre elas
mesmas, outros a relação com a realidade social em que a família vive mergulhada. Além
disso, há também o empenho voltado para a realidade familiar, em nossos movimentos
apostólicos e comunidades eclesiais.
No plano de pastoral de conjunto do quadriênio passado, podemos ressaltar os projetos
referentes ao destaque do tema “Família”.177
234. É preciso analisar a situação em que se encontram as famílias no processo de
transformação da sociedade, nas diferentes áreas geográficas e nos diversos meios
sócio-econômicos. Os resultados das pesquisas científicas devem ser organizados e
postos à disposição dos agentes de pastoral familiar.
235. Ressaltamos que no campo social e político, a família é afetada pelo impacto
contínuo e desagregador de estruturas profundamente marcadas pela injustiça: o
desemprego e o subemprego, as péssimas condições de trabalho e remuneração, a
precariedade ou falta de moradia, a migração forçada. Diante disso, seria infidelidade às
preocupações pastorais da Igreja e às urgências da grande maioria da população se a
Igreja não desse carinhosa atenção à família, dentro de todo o seu contexto social.
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Esse povo explorado mas cheio de fé, parece dizer na voz de João Paulo II: “Como fechar
os olhos para as graves situações em que concretamente se encontram numerosíssimas
famílias entre vós, e para as sérias ameaças que pesam sobre a família em geral?”
236. Em 1980, a CNBB publicou um documento sobre os “Valores Básicos da Vida e da
Família”. Alerta aí para o desrespeito à dignidade humana, para a escalada da
permissividade, para o planejamento familiar mal orientado, para o aborto e outros
aspectos que atentam contra a família. Valiosas e generosas contribuições têm surgido
das iniciativas despertadas pelas pastorais familiares. No entanto, as soluções sugeridas
são ainda limitadas, e grande parte da população não é atingida por essas iniciativas.
237. É necessário e urgente dar a conhecer o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a
família, os deveres da família que se quer cristã, a pastoral familiar em suas etapas,
estruturas e situações. É fundamental encontrar formas novas de apoio à missão da
família, para que ela possa viver e crescer na fé, e contribuir para a criação de uma nova
sociedade, onde sejam realidades concretas a justiça e a fraternidade, sinais da presença
do Senhor Ressuscitado.
238. No entanto, considerando os fatores sociais e econômicos, políticos e culturais,
históricos e bio-psicológicos, e até religiosos, que influenciam negativamente na vida
familiar, corre-se o risco de cair na desesperança, pois, são grandes os desafios em
variados contextos e situações: na educação, onde a família parece ter declinado de sua
função de formadora da fé e da personalidade dos filhos; nos meios de comunicação
social, onde os contra-valores aparecem cada vez mais insistentemente; na juventude,
com freqüência inquieta, onde pairam perguntas, nem sempre fáceis de responder; nos
meios pobres, cada vez mais destituídos das condições mínimas de levar à prática o que
desejam apesar de que, muitas vezes, estejam vivendo aquilo que constitui a essência da
vida familiar, segundo os valores que nascem da fé. Move-nos forte esperança, porque
acreditamos que a família se situa no centro da história da criação, e a vida no mundo
depende dela em primeiro lugar.
Busca de uma caminhada comum
239. Por tudo isso desejamos fomentar uma pastoral familiar realista que aceita os
desafios, vividos na diversidade das condições sociais e o faça de maneira que a ação em
favor da família desdobre-se em três níveis.
– em nível da sociedade
– em nível da Igreja
– em nível da própria família.
240. Em nível da Sociedade:
– empreendendo uma ação articulada na luta para uma política nacional em favor das
classes populares na área de habitação, saúde, da previdência e educação;
– enfrentando o impacto dos meios de comunicação social no conjunto das famílias
brasileiras, que reforçam uma sociedade individualista, consumista e hedonista;
– situando-se ante a ação sistemática de órgãos oficiais, que desvirtuam uma correta
compreensão da sexualidade humana, através de programas sanitários, demográficos e
anticoncepcionais, voltados para o individualismo e práticas de cerceamento da vida.
241. Em nível da Igreja:
– rompendo o “familismo” na ação pastoral;
– ampliando e fortalecendo uma pastoral familiar não elitista inserida numa pastoral de
conjunto;
– articulando os movimentos familiares numa pastoral paroquial e diocesana;
– preparando e acompanhando próxima e remotamente os jovens para o sacramento e
vida do matrimônio;
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– ajudando os casais cristãos a buscarem e viverem uma espiritualidade a partir do seu
contexto de vida;
– considerando os casais não como objeto, mas sujeito da missão de evangelização,
ouvindo-os quanto a diretrizes a respeito do matrimônio, da sexualidade e vida em
família.
242. Em nível da família:
– Promovendo a efetiva orientação e acompanhamento dos pais no processo de educação
de seus filhos;
– vivendo na família a prática da comunhão e participação.
Que as famílias, enfim, possam realizar os valores da justiça, da fraternidade e da
partilha. E que assim, nessa “Igreja doméstica”, já se vivam, em concreto, os valores do
Reino de Deus.
__________________________________
Nota:1
Lc 4,18-19: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a
Boa Notícia aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista;
para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor”.
Nota:2
EN 7: “No decorrer do Sínodo, muitas vezes os Bispos lembraram esta verdade: o próprio Jesus, “Evangelho de
Deus”, foi o primeiro e o maior dos evangelizadores. Ele foi isso mesmo até o fim, até a perfeição, até o
sacrifício da sua vida terrena.
Evangelizar: Qual o significado que teve para Cristo este imperativo? Não é fácil certamente exprimir, numa
síntese completa, o sentido, o conteúdo e os modos da evangelização, tal como Jesus a concebia e a pôs em
prática. De resto, uma tal síntese jamais será uma coisa perfeitamente acabada. Aqui, bastar-nos-á recordar
alguns dos aspectos essenciais”.
Nota:3
EN 14: “A Igreja sabe-o bem, ela tem a consciência viva de que a palavra do Salvador - “Eu devo anunciar a
Boa Nova do reino de Deus” - se lhe aplica com toda a verdade. Assim, ela acrescenta de bom grado com São
Paulo: “Não tenho, de fato, de que gloriar-me se eu anuncio o Evangelho; é um dever este que me incumbe, e
ai de mim, se eu não pregasse”. Foi com alegria e reconforto que nós ouvimos, no final da grande assembléia
de outubro de 1974, estas luminosas palavras: “Nós queremos confirmar, uma vez mais ainda, que a tarefa de
evangelizar todos os homens constitui a missão essencial da Igreja”; tarefa e missão, que as amplas e
profundas mudanças da sociedade atual tornam ainda mais urgentes. Evangelizar constitui, de fato, a graça e a
vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar, ou seja, para pregar e
ensinar, ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo na
santa missa, que é o memorial da sua morte e gloriosa ressurreição”.
Nota:4
LG 25: “A principal função dos bispos é a pregação do Evangelho. São porta-vozes da fé, para trazer a Cristo
novos discípulos. São, além disso, doutores legítimos, isto é, dotados da autoridade de Cristo. Compete-lhes
mostrar a norma da fé e a prática dos costumes ao povo que lhes é confiado. Iluminar esse mesmo povo com a
luz do Espírito Santo, tirando coisas novas e velhas do tesouro da revelação (cf. Mt 13, 52). Fazê-las frutificar,
afastando, vigilantes, de seu rebanho, todos os erros (cf. 2Tm 4, 1-4). Os bispos que ensinam em comunhão
com o pontífice romano devem ser acolhidos por todos como testemunhas da verdade divina e católica. Os
fiéis, por sua vez, devem concordar com as decisões tomadas por seu bispo a respeito da fé e dos costumes,
acolhendo-as, em nome de Cristo, com respeito religioso. O magistério legítimo do pontífice romano, mesmo
quando não fala ex cathedra, deve receber especial acolhimento religioso da vontade e da inteligência, e ser
respeitosamente reconhecido. As decisões do pontífice devem ser sinceramente acolhidas, conforme ele as
entende. Sua vontade deve ser seguida, de acordo com o que se deduza, quer da natureza dos documentos, da
freqüência com que propõe determinado aspecto ou expressamente da própria maneira de falar.
Isoladamente, os bispos não gozam da prerrogativa da infalibilidade. Proclamam porém de maneira infalível a
doutrina de Cristo quando, embora dispersos pelo mundo, mostram-se unidos entre si e com o sucessor de
Pedro, na sustentação legítima de uma mesma doutrina concernente à fé ou aos costumes, que deva ser tida
como definitiva. É o que acontece de maneira absolutamente clara quando, reunidos num concílio ecumênico,
agem como doutores e juízes da fé e dos costumes, para toda a Igreja. Suas definições devem ser acolhidas
pela fé.
A infalibilidade na doutrina a respeito da fé e dos costumes, que o divino Redentor garante à sua Igreja, é tão
ampla quanto é amplo o ensinamento da própria revelação divina, que deve ser conservado e fielmente
manifestado. O pontífice romano, cabeça do colégio episcopal, goza desta infalibilidade em virtude de sua
função de confirmar seus irmãos na fé (cf. Lc 22, 32) e de proclamar, de maneira definitiva, a doutrina relativa
à fé e aos costumes, como pastor e doutor supremo de todos os fiéis. Por isso se diz que suas definições são
irreformáveis por si mesmas e não dependem do consentimento da Igreja. São tomadas sob a assistência do
Espírito Santo, prometida ao próprio Pedro. Não têm necessidade de nenhuma aprovação nem estão sujeitas à
apelação junto a qualquer outro juiz. O pontífice romano não profere tal sentença como pessoa particular, mas
como mestre supremo da Igreja universal, dotado, como tal, do carisma da infalibilidade da própria Igreja, no
que se refere à manifestação e defesa da fé católica. A infalibilidade da Igreja reside igualmente no corpo
episcopal, quando exerce o magistério supremo, em comunhão com o sucessor de Pedro. O assentimento a
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essas definições por parte da Igreja não faltará nunca, em virtude da ação do próprio Espírito Santo, que
sustenta e faz crescer o rebanho de Cristo, na unidade.
Quando o pontífice romano ou o corpo episcopal em conjunto com ele, definem uma doutrina, fazem-no
segundo a própria revelação, a que todos devem se referir e conformar. Essa revelação, por meio da Escritura
ou da Tradição, é integralmente transmitida pela sucessão legítima dos bispos, em especial do pontífice
romano, santamente conservada e fielmente manifestada na Igreja, pela luz do Espírito da verdade. O pontífice
romano e os bispos, em virtude de seu ofício, levando em conta a importância da matéria, empenham-se em
melhor conhecer e a exprimir da maneira mais adequada essa tradição. Não aceitam nenhuma nova revelação
pública como fazendo parte do ensinamento da fé”.
AG 6: “Embora varie, de acordo com as circunstâncias e com o modo como é exercida, a ação missionária é a
mesma e uma só, realizada em todas as partes do mundo e em todas as situações pelos bispos, sob a
presidência do sucessor de Pedro, conjuntamente com a oração e a colaboração de toda a Igreja. Portanto, as
diferenças que se observam na Igreja quanto ao exercício da atividade missionária, não provêm da natureza da
missão, mas se devem às diferentes situações em que é exercida.
A diversidade de situações pode vir da própria Igreja, dos vários povos em sua grande multiplicidade, dos
grupos humanos e das pessoas a que se dirige a missão.
Apesar de dispor da totalidade e da plenitude dos meios de salvação, a Igreja nem sempre nem
simultaneamente recorre a todos. Sua ação é gradual e progressiva, num esforço de ir aos poucos realizando o
desígnio divino. Acontece mesmo que às vezes, depois de brilhantes começos, experimenta dolorosos
retrocessos ou passa por longos estágios de incompletude e de insuficiência.
Pessoas, grupos humanos e populações, por sua vez, não são senão progressiva e lentamente influenciados e
compenetrados pela plenitude católica. Os instrumentos de ação devem levá-lo em conta e se adaptarem a
essas diversas situações e condições.
Denominam-se habitualmente missões a atividade própria desenvolvida por aqueles que percorrem o mundo
pregando o Evangelho e implantando a Igreja entre os povos ou grupos humanos que ainda não vivem segundo
a fé em Cristo. A atividade missionária no sentido estrito é esse trabalho feito em determinados territórios
designados pela santa sé. O objetivo primordial dessa atividade é a evangelização e a implantação da Igreja
nos povos e grupos humanos em que ela ainda não tem raízes.
As Igrejas autóctones particulares, plantadas a partir da semente da palavra de Deus, crescem por sua própria
força e alcançam a maturidade quando, dotadas de hierarquia própria, unidas ao povo fiel, e dos meios de
salvação necessários ao desempenho de uma vida cristã plena, contribuem a seu modo para o bem da Igreja
universal.
O principal instrumento desta implantação é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, para cujo anúncio o
Senhor enviou os seus discípulos a todo o mundo com o objetivo de fazer com os seres humanos renascidos
pela palavra de Deus, se incorporassem pelo batismo à Igreja que, como corpo do Verbo encarnado, alimentase e vive da palavra de Deus e do pão eucarístico.
Na atividade missionária da Igreja ocorrem às vezes situações mistas: o começo e a implantação se fazem sem
maior novidade, nem nenhuma expressão de juventude. Uma vez porém implantada a Igreja, sua ação
missionária não pode cessar. É dever das igrejas particulares prossegui-la, pregando o Evangelho àqueles que
ainda não o conhecem.
Por outro lado, os grupos humanos em que vive a Igreja estão habitualmente sujeitos a profundas
modificações, que dão origem a situações inteiramente diversas. A Igreja deve estar atenta para ver se estas
mudanças não requerem de sua parte novas ações missionárias.
As circunstâncias são às vezes de tal natureza que durante algum tempo tornam impossível anunciar o
Evangelho diretamente. Os missionários podem então e até devem perseverar no testemunho de Cristo com
paciência e prudência, grande confiança, caridade e amor. Preparam assim o caminho do Senhor e de certa
maneira o mantêm presente nas circunstâncias adversas que a Igreja atravessa.
Vê-se claramente que a atividade missionária decorre da própria natureza da Igreja, cuja fé salvadora se
propaga, torna aos poucos efetiva a unidade católica, sustenta a apostolicidade, desperta a hierarquia para o
amor da colegialidade, dá testemunho, difunde e promove a santidade.
A atividade missionária entre os povos é distinta tanto da ação pastoral, que se exerce junto aos fiéis, como da
ação que se empenha na restauração da unidade entre os cristãos. Ambas, porém, conservam estreitos laços
com a atividade missionária, pois a divisão entre os cristãos prejudica a pregação do Evangelho a toda a
criatura e fecha, para muitos, as vias de acesso à fé.
Todos os batizados estão convidados a se reunir num único rebanho, para dar unanimemente testemunho de
Cristo Senhor. Não se pode ainda dar testemunho de uma só fé, que ao menos, porém, dê-se testemunho da
estima e do amor recíproco que nos deve animar a todos”.
PO 4: “Antes de tudo, o que reúne o povo de Deus é a palavra que sai da boca do sacerdote. Como ninguém se
salva sem fé, os padres, como cooperadores dos bispos, têm o dever principal de levar a todos o Evangelho de
Deus, no cumprimento do mandamento do Senhor: vão ao mundo inteiro e preguem o Evangelho a toda
criatura, constituindo e fazendo crescer o povo de Deus.
Graças à palavra da salvação, a fé é despertada no coração dos que não crêem e alimentada no coração dos
fiéis, nascendo e crescendo, assim, a comunidade dos fiéis, de acordo com o que diz o apóstolo: A fé vem do
ouvir e o que se ouve é a palavra de Cristo (Rm 10, 17). Os sacerdotes devem comunicar a todos a verdade do
Evangelho para que todos possam estar com o Senhor. Levem a Deus, quer vivendo honestamente entre o
povo, quer pregando o mistério de Cristo aos que não o reconhecem, quer ensinando a doutrina da Igreja ou
catequizando os fiéis. Discutam, as questões atuais à luz de Cristo, baseados não na sua sabedoria, mas na
palavra de Deus, procurando ensinar a todos, convidando-os à conversão e à maior santidade.
A pregação é especialmente difícil nos dias de hoje. Para falar de fato às pessoas, evitem generalidades e
abstrações e apliquem a verdade perene do Evangelho às circunstâncias sempre mutáveis da vida.
O ministério da palavra varia de acordo com a necessidade dos ouvintes e os dons dos pregadores.
Nas regiões ou ambientes não cristãos, o anúncio do Evangelho deve atrair os seres humanos à fé e aos
sacramentos da salvação; na comunidade, em relação aos que são menos instruídos, como praticam, crêem. A
pregação é uma exigência dos próprios sacramentos, que são sacramentos da fé, nascidos e alimentados pela

44
palavra. Isso vale, especialmente, para a liturgia da palavra, na missa, em que estão inseparavelmente unidos
o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus, a resposta do povo, a oblação com que Cristo confirmou a nova
aliança no seu sangue e a comunhão, de desejo ou sacramental, dos fiéis, nessa mesma oblação”.
Nota:5
cf. LG 2-4: “Por livre desígnio de sabedoria e bondade, o Pai eterno criou o mundo e chamou mulheres e
homens a participarem da vida divina. Embora tenham pecado em Adão, Deus não os abandonou,
proporcionando a todos o apoio indispensável à salvação, em vista do Cristo redentor, imagem do Deus
invisível e primogênito de toda criatura (Cl 1, 15). De fato, desde sempre o Pai previu e predestinou todos os
escolhidos a se tornarem conformes a imagem de seu Filho, primogênito entre muitos irmãos (Rm 8, 29).
Ao mesmo tempo, estabeleceu que todos os fiéis a Cristo se reunissem na santa Igreja. Diz-se, por isso, que a
Igreja foi esboçada desde as origens do mundo, preparada de modo admirável pela aliança antiga, que está na
base da história de Israel, constituída nesses últimos tempos, manifestada pelo dom do Espírito Santo, mas que
só estará terminada no fim dos séculos.
É o que ensinam os santos padres quando dizem que todos os justos, do primeiro ao último, desde Abel ou
mesmo desde Adão, estarão reunidos formando a Igreja, junto ao Pai.
3. Veio o Filho, enviado pelo Pai que, através dele, nos escolheu desde antes da criação e nos predestinou à
adoção filial, pois havia decidido nele ordenar tudo a si (cf. Ef 1, 4-5, 10). Cristo cumpriu a vontade do Pai,
inaugurou na terra o reino dos céus, revelou-nos o seu mistério pessoal e realizou a redenção pela obediência.
A Igreja, reino de Cristo, desde já misteriosamente presente no mundo, cresce pela força de Deus. Sua origem
e desenvolvimento são simbolizados pelo sangue e pela água que jorraram do lado aberto de Jesus crucificado
(cf. Jo 19, 34), como foi predito pela palavra do Senhor a respeito de sua morte na cruz: Levantado da terra,
atrairei a mim todas as coisas (Jo 12, 32).
Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, em que se imola Cristo, nossa Páscoa (1Cor 5, 7),
realiza-se a obra da redenção. Representa-se ao mesmo tempo, e se realiza, pelo sacramento do pão
eucarístico, a unidade dos fiéis, que constituem um só corpo em Cristo (cf. 1Cor 10, 17).
Todos os homens, aliás, são chamados a esta união com Cristo, que é a luz do mundo, de quem procedemos,
por quem vivemos e para quem tendemos.
4. Depois que o Filho terminou a obra que o Pai lhe confiara (cf. Jo 17, 4), o Espírito Santo foi enviado, no dia
de Pentecostes, como fonte perene de santificação da Igreja, dando assim, aos que crêem em Cristo, acesso ao
Pai (cf. Ef 2,18). É o Espírito da vida, fonte que jorra para a vida eterna (cf. Jo 4, 14; 7, 38-39), pois por ele o
Pai dá vida aos homens mortos pelo pecado e, em Cristo, ressuscitará seus corpos mortais (cf. Rm 8, 10-11).
O Espírito habita na Igreja e no coração dos fiéis como num templo (cf. 1Cor 3, 16; 6, 19), em que ora e dá
testemunho de que são filhos adotivos (cf. Gl 4, 6; Rm 8, 15-16 e 26). Leva a Igreja à verdade plena (cf. Jo 16,
13) e a unifica na comunhão e no ministério. Com os diversos dons hierárquicos e carismáticos, a instrui, dirige
e enriquece com seus frutos (cf. Ef 4, 11-12; 1Cor 12, 4; Gl 5, 22). Rejuvenesce a Igreja com a força do
Evangelho, renova-a continuamente e a conduz à união consumada com seu esposo. Por isso o Espírito e a
esposa dizem ao Senhor Jesus: Vem (cf. Ap 22, 17).
A Igreja é pois o povo unido pela unidade mesma do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.
AG 2-4: “2. A Igreja peregrina é por natureza missionária. Nasce, segundo o desígnio divino, da própria missão
do Filho e do Espírito Santo.
Tal desígnio flui do “amor original” ou da caridade do Pai, Princípio imprincipiado, de que o Filho é gerado e de
que procede o Espírito Santo, por intermédio do Filho. Por sua infinita misericórdia e ternura, a bondade divina
nos cria livremente e nos chama graciosamente a participar de sua vida e de sua glória, difundindo a bondade
com liberalidade sem fim, de tal sorte que o criador de todas as coisas venha a ser, ao cabo e ao fim, tudo em
todos (1Cor 15, 28), para sua glória e nossa felicidade. Deus não chama os seres humanos individualmente,
independentemente das relações de uns com os outros, pois visa a constituir um só povo, em que estejam
reunidos todos os seus filhos.
3. A realização do desígnio universal de Deus de salvar toda a humanidade é fruto da bondade e da providência
divinas. Do mais íntimo do ser humano brotam inúmeros movimentos, inclusive religiosos, de busca de Deus,
com que os seres humanos procuram alcançá-lo ou encontrá-lo, embora não esteja longe de ninguém (At 17,
27). Todas essas formas de busca de Deus servem de pedagogia e de preparação para o Evangelho, mas
precisam ser iluminadas e corrigidas.
Por isso Deus quis entrar na história humana de um modo novo e definitivo, enviando seu Filho em nossa
carne, para estabelecer a paz e a comunhão do ser humano consigo mesmo, constituir entre eles uma
sociedade fraterna, vir em socorro dos pecadores, liberar os seres humanos do poder das trevas e de Satanás,
reconciliando consigo o mundo por meio de seu Filho. Constituiu pois como herdeiro de todas as coisas aquele
por intermédio de quem criou o mundo para, também por seu intermédio, tudo restaurar.
Jesus Cristo foi enviado ao mundo como verdadeiro mediador entre Deus e os seres humanos. Sendo Deus,
nele “habita corporalmente a plenitude da divindade” (Cl 2, 9). Sendo homem, é o novo Adão, cabeça da
humanidade renovada, “cheio de graça e de verdade” (Jo 1, 14). O Filho de Deus adotou o caminho da
verdadeira encarnação para tornar os seres humanos participantes da natureza divina. Sendo rico, tornou-se
pobre por nossa causa, enriquecendo-nos com sua pobreza.
O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar sua alma para a redenção da multidão,
isto é, de todos. Como costumam dizer os santos padres, não foi curado o que por Cristo não foi assumido. Foi
assumida uma natureza humana verdadeira e íntegra, tal como existe em nós, com seus limites e sua miséria,
exceto a do pecado.
Como disse o próprio Cristo, “o Pai enviou ao mundo aquele que ele mesmo santificou” (Jo 10, 36): “O Espírito
Santo repousa em mim. Ao ser ungido fui enviado para evangelizar os pobres, curar os corações despedaçados,
pregar aos escravos a alforria e aos cegos a visão” (Lc 4, 18). Ou ainda: “O Filho do homem veio buscar e
salvar o que se havia perdido” (Lc 19, 10).
Começando por Jerusalém deve-se proclamar e difundir até as extremidades da terra o que uma vez por todas
foi pregado pelo Senhor e por ele feito, tendo em vista a salvação de todo o gênero humano, de sorte que o
que foi um dia realizado em favor de todos produza os seus efeitos ao longo do tempo.
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4. Para realizá-lo, Cristo enviou, da parte do Pai, o Espírito Santo, que exerce sua ação salutar na intimidade de
cada um e promove o crescimento específico da Igreja. Não resta dúvida que o Espírito já atuava no mundo
antes da glorificação de Cristo. No dia de Pentecostes, porém, veio para ficar para sempre, tornou pública a
manifestação da Igreja diante da multidão, iniciou a difusão do Evangelho no meio dos povos e antecipou,
numa grande manifestação, por assim dizer, a união dos povos na universalidade da fé por intermédio da
Igreja da Nova Aliança, que fala, compreende e engloba todas as línguas, superando a dispersão de Babel.
Em Pentecostes, começaram os Atos dos Apóstolos, como, na concepção de Cristo pela virgem Maria, atuara o
Espírito Santo e no início do ministério de Jesus, enquanto orava, descera também sobre ele o mesmo Espírito
Santo. Jesus, antes de dar livremente sua vida pela salvação do mundo, estabeleceu o ministério apostólico e
prometeu enviar o Espírito Santo, de sorte que associados para sempre na obra da salvação, produzissem
ambos seus resultados. O Espírito Santo sustenta a Igreja de todos os tempos “na comunhão na continuidade
do mesmo ministério, com os diversos dons hierárquicos e carismas”, conferindo como que uma alma às
instituições eclesiais e derramando no coração dos fiéis o estímulo missionário do próprio Jesus. Às vezes
precede de maneira visível a ação missionária, e outras, a acompanha e dirige”.
Nota:6
Mt 13,4-8: “Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as
comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo
brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não
tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas.
Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam cem, sessenta e trinta frutos por um”.
Is 55,10-11: “Da mesma forma como a chuva e a neve, que caem do céu e para lá não voltam sem antes
molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e
alimento para quem precisa comer, assim acontece com a minha palavra que sai de minha boca: ela não volta
para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual
eu a mandei”.
Nota:7
cf. LG 8: “Mediador único, Cristo constituiu sua santa Igreja, comunidade de fé, esperança e caridade como
realidade visível na terra, de que garante a continuidade, para a todos levar a verdade e a graça.
Sociedade hierarquicamente estruturada e corpo místico de Cristo, grupo visível de pessoas e comunidade
invisível, Igreja terrestre, mas ao mesmo tempo cumulada de bens celestiais, não pode ser considerada duas
coisas, mas uma única realidade complexa, composta de dois elementos, o humano e o divino.
Compara-se pois, em profundidade, com o mistério do Verbo encarnado. Assim como a natureza humana,
assumida pelo Verbo divino qual instrumento vivo da salvação, o serve, estando-lhe intimamente unida, a
realidade social da Igreja está a serviço do Espírito de Cristo, que a anima, em vista do crescimento do corpo
(cf. Ef 4, 16).
Assim é a única Igreja de Cristo, que professamos no Credo ser una, santa, católica e apostólica. Cristo
ressuscitado a entregou aos cuidados de Pedro (cf. Jo 21,17), confiou-a a ele e aos demais apóstolos, para ser
difundida e governada (cf. Mt 28, 18ss) e a estabeleceu para sempre como alicerce e coluna da verdade (cf.
1Tm 3, 15).
Constituída e estabelecida assim como sociedade, neste mundo, a Igreja subsiste na Igreja católica, governada
pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, em comunhão com ele. Todavia, fora de sua realidade visível,
encontram-se muitos elementos de santidade e de verdade. São riquezas autênticas da Igreja de Cristo.
Verdadeiros apelos à unidade católica.
Ora, assim como Cristo realizou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, a Igreja é também chamada
a trilhar o mesmo caminho, para comunicar aos homens os frutos da salvação. Cristo, que existia na condição
divina, aniquilou-se, assumindo a condição de servo (Fl 2, 6-7), por nossa causa se tornou pobre, embora fosse
rico (2Cor 8, 9). Assim também a Igreja, apesar dos recursos necessários ao cumprimento de sua missão, não
cresce em função do sucesso, mas da humildade e da abnegação que venha a proclamar, inclusive pelo
exemplo.
Cristo foi enviado pelo Pai para evangelizar os pobres e aliviar os corações feridos (Lc 4, 18), buscar e salvar os
que se haviam perdido (Lc 19, 10). Da mesma forma, a Igreja envolve com amor todos os que sofrem.
Reconhece nos pobres e nos desvalidos a imagem de seu fundador, pobre e sofredor, empenha-se em
combater a pobreza e se coloca a serviço dos pobres, como a serviço de Cristo.
Santo, inocente e imaculado (Hb 7, 26), Cristo jamais pecou (cf. 2Cor 5, 21). Veio se oferecer unicamente
pelos pecados dos outros (cf. Hb 2, 17). A Igreja, porém, tendo em seu seio pecadores, é ao mesmo tempo
santa e está em constante purificação, não deixando jamais de fazer penitência e de buscar sua própria
renovação.
A Igreja caminha entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus anunciando a cruz e a morte do
Senhor até que ele venha (cf. 1Cor 11, 26). Manifestar-se-á então em plena luz a força do Senhor ressuscitado
que a sustenta e a faz superar com paciência e amor todas as aflições e dificuldades internas ou externas.
Assim, a Igreja revela fielmente ao mundo o mistério de Cristo, embora de maneira velada”.
Nota:8
EN 15: “Quem quer que releia no Novo Testamento as origens da Igreja e queira acompanhar passo a passo a
sua história e, enfim, a examine em sua vida e ação, verá que ela se acha vinculada à evangelização naquilo
que ela tem de mais íntimo.
- A Igreja nasce da ação evangelizadora de Jesus e dos doze. Ela é o fruto normal, querido, o mais imediato e o
mais visível dessa evangelização: “Ide, pois, ensinai todas as gentes”. Ora “aqueles que acolheram a Palavra
foram batizados, e naquele dia agregaram-se a eles umas três mil pessoas... E o Senhor ia aumentando todos
os dias os que eram salvos”.
- Nascida da missão, pois, a Igreja é por sua vez enviada por Jesus, a Igreja fica no mundo quando o Senhor
da glória volta para o Pai. Ela fica aí como um sinal, a um tempo opaco e luminoso, de uma nova presença de
Jesus, sacramento da sua partida e da sua permanência. Ela prolonga-o e continua-o. Ora, é exatamente toda
a sua missão e a sua condição de evangelizador, antes de mais nada, que ela é chamada a continuar. A
comunidade dos cristãos, realmente, nunca é algo fechado sobre si mesmo. Nela, a vida íntima - vida de
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oração, ouvir a Palavra e o ensino dos apóstolos, caridade fraterna vivida e fração do pão - não adquire todo o
seu sentido senão quando ela se torna testemunha, a provocar a admiração e a conversão e se desenvolve na
pregação e no anúncio da Boa Nova. Assim, é a Igreja toda que recebe a missão de evangelizar, e a atividade
de cada um é importante para o todo.
- Evangelizadora como é, a Igreja começa por se evangelizar a si mesma. Comunidade de crentes, comunidade
de esperança vivida e comunicada, comunidade de amor fraterno, ela tem necessidade de ouvir sem cessar
aquilo que ela deve acreditar, as razões da sua esperança e o mandamento novo do amor. Povo de Deus
imerso no mundo, e não raro tentado pelos ídolos, ela precisa ouvir, incessantemente, proclamar as grandes
obras de Deus, que a converteram para o Senhor; precisa sempre ser convocada e reunida de novo por ele. É o
mesmo que dizer, numa palavra, que ela tem sempre necessidade de ser evangelizada, se quiser conservar
vigor, alento e força para anunciar o Evangelho. O Concílio Vaticano II recordou e depois o Sínodo de 1974
retomou com vigor este mesmo tema: a Igreja que se evangeliza por uma conversão e uma renovação
constantes, a fim de evangelizar o mundo com credibilidade.
- A Igreja é depositária da Boa Nova que há de ser anunciada. As promessas da nova aliança em Jesus Cristo,
os ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, a Palavra da vida, as fontes da graça e da benignidade de Deus, o
caminho da salvação, tudo isso lhe foi confiado. É o conteúdo do Evangelho e, por conseguinte, da
evangelização, que ela guarda como um depósito vivo e precioso, não para manter escondido, mas sim para o
comunicar.
- Enviada e evangelizadora, a Igreja envia também ela própria evangelizadores. É ela que coloca em seus
lábios a Palavra que salva, que lhes explica a mensagem de que ela mesma é depositária, que lhes confere o
mandato que ela própria recebeu e que, enfim, os envia a pregar. E a pregar, não as suas próprias pessoas ou
as suas idéias pessoais, mas sim um Evangelho do qual nem eles nem ela são senhores e proprietários
absolutos, para dele disporem a seu bel-prazer, mas de que são os ministros para o transmitir com a máxima
fidelidade”.
Nota:9
1Cor 15,28: “E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele
que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos”.
Nota:10
João Paulo II, Mensagem do Santo Padre ao Episcopado do Brasil, 1986, 2.
Nota:11
cf. Puebla 1239-1240: “1239. Ao mundo intelectual e universitário, para que atue com liberdade espiritual,
cumpra com autenticidade sua função criativa, se disponha para a educação política diferente da mera
politização e satisfaça a lógica interior da reflexão e o rigor científico, já que deste mundo se esperam projetos
e linhas teóricas sólidas para a construção da nossa sociedade (cf. Vat. II, Mensagem à Humanidade: Aos
Homens do pensamento e da ciência).
1240. Aos cientistas, técnicos e forjadores da sociedade tecnológica, para que incentivem o espírito científico
com amor à verdade, a fim de investigar os enigmas do universo e dominar a terra; para que evitem os efeitos
negativos duma sociedade hedonista e a tentação tecnocrática e apliquem a força da tecnologia à criação de
bens e à invenção de meios destinados a resgatar o homem do subdesenvolvimento. Deles se esperam
notadamente estudos e investigações tendentes à síntese entre a ciência e a fé. Exortamos a todos os
pensadores conscientes do valor da sabedoria cuja fonte primeira e última é o Logos e preocupados com a
criação do novo humanismo, a que atentem à grande afirmação da Gaudium et Spes: “O destino futuro do
mundo corre perigo, se não se formarem homens mais instruídos nesta sabedoria” (15,c). Para isso, é preciso
um grande esforço de dialogo interdisciplinar da teologia, filosofia e ciências, à procura de novas sínteses”.
Nota:12
cf. Medellín, Catequese, 6: “De acordo com esta teologia da revelação, a catequese atual deve assumir
totalmente as angústias e esperanças do homem de hoje, para oferecer-lhe as possibilidades de uma libertação
plena, as riquezas de uma salvação integral em Cristo, o Senhor. Por isso, deve ser fiel à transmissão, não só
da Mensagem bíblica em seu conteúdo intelectual, mas também à sua realidade vital encarnada nos fatos da
vida do homem de hoje.
As situações históricas e as aspirações autenticamente humanas são parte indispensável do conteúdo da
catequese. E devem ser interpretadas seriamente, dentro de seu contexto atual, à luz das experiências
vivenciais do povo de Israel, de Cristo, e da comunidade eclesial, na qual o Espírito de Cristo ressuscitado vive
e opera continuamente”.
Puebla 85: “Desde a I Conferência Geral do Episcopado, realizada no Rio de Janeiro, em 1955, e que deu
origem ao Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), e, ainda com mais vigor, depois do Concílio Vaticano
II e da Conferência de Medellín, a Igreja tem conquistado paulatinamente a consciência cada vez mais clara e
profunda de que a evangelização é sua missão fundamental e de que não é possível o seu cumprimento sem
que se faça o esforço permanente para reconhecer a realidade e adaptar a mensagem cristã ao homem de
hoje, dinâmica, atraente e convincentemente”.
Nota:13
cf. Puebla 85-393: “85. Desde a I Conferência Geral do Episcopado, realizada no Rio de Janeiro, em 1955, e
que deu origem ao Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), e, ainda com mais vigor, depois do Concílio
Vaticano II e da Conferência de Medellín, a Igreja tem conquistado paulatinamente a consciência cada vez mais
clara e profunda de que a evangelização é sua missão fundamental e de que não é possível o seu cumprimento
sem que se faça o esforço permanente para reconhecer a realidade e adaptar a mensagem cristã ao homem de
hoje, dinâmica, atraente e convincentemente.
86. Pode-se dizer que, nesta atitude de busca, a Igreja da AL desencadeou uma atividade quase febril e
organizou, em todos os níveis, reuniões de estudo, cursos, institutos, encontros, jornadas sobre os mais
variados temas, todos orientados de algum modo para o aprofundamento da mensagem e para o conhecimento
do homem, em suas situações concretas e em suas aspirações.
87. Do coração dos vários países que formam a AL está subindo ao céu um clamor cada vez mais
impressionante. É o grito de um povo que sofre e que reclama justiça, liberdade e respeito aos direitos
fundamentais dos homens e dos povos.
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88. Há pouco mais de dez anos, a Conferência de Medellín já apontava a constatação deste fato, ao afirmar:
“Um clamor surdo brota de milhões de homens, pedindo a seus pastores uma libertação que não lhes chega de
nenhuma parte” (Pobreza da Igreja, 2).
89. O clamor pode ter parecido surdo naquela ocasião. Agora é claro, crescente, impetuoso e, nalguns casos,
ameaçador.
90. A situação de injustiça que descrevemos na parte anterior nos leva a refletir sobre o grande desafio que
nossa pastoral enfrenta para ajudar o homem a passar de situações menos humanas a situações mais
humanas. As profundas diferenças sociais, a extrema pobreza e a violação dos direitos humanos que ocorrem
em muitas regiões são desafios lançados à evangelização. Nossa missão de levar Deus até aos homens e os
homens até Deus implica também em construirmos no meio deles uma sociedade mais fraterna. Esta situação
social não tem deixado de acarretar tensões para o próprio seio da Igreja: tensões produzidas ou por grupos
que enfatizam “o espiritual” de sua missão, ressentindo-se dos seus trabalhos de promoção social ou por
grupos determinados a transformar a missão da Igreja em mero trabalho de promoção humana.
91. Fenômenos novos que preocupam são a participação de sacerdotes na política partidária, não apenas de
maneira individual, como alguns já haviam feito antes, mas também como grupos de pressão ou a aplicação à
atividade pastoral feita em certos casos, por alguns deles, de análises sociais com forte conotação política.
92. A consciência que a Igreja tem de sua missão evangelizadora tem-na levado a publicar, nestes últimos dez
anos, numerosos documentos sobre a justiça social; a criar organismos de solidariedade em favor dos que
sofrem, de denúncia contra as violações e de defesa dos direitos humanos; a encorajar a opção de sacerdotes e
religiosos pelos pobres e marginalizados; a suportar em seus membros a perseguição e, às vezes, a morte,
como testemunho de sua missão profética. Sem dúvida, há ainda muito por fazer, para que a Igreja se mostre
mais unida e solidária. O temor do marxismo impede a muitos de enfrentar a realidade opressiva do capitalismo
liberal. Pode-se dizer que, diante do perigo de um sistema claramente marcado pelo pecado, as pessoas se
esquecem de denunciar e combater a realidade já implantada de outro sistema igualmente marcado pelo
pecado. É necessário prestar atenção a este, sem esquecer as formas históricas, atéias e violentas do
marxismo.
93. Em face de si mesma, urgida por um povo que pede o pão da Palavra de Deus e reclama a justiça, colocada
na atitude de escuta deste povo profundamente religioso e, por isso mesmo, povo que coloca em Deus toda a
sua confiança, a Igreja, nestes últimos dez anos, tem realizado grandes esforços para dar uma resposta
pastoral adequada a esta situação.
94. Apesar do que foi indicado anteriormente, foram surgindo e amadurecendo felizes iniciativas e
experiências. Se, de um lado, há famílias que se desagregam e se destroem, corroídas pelo egoísmo, pelo
isolamento, pela ânsia de bem-estar, pelo divórcio legal ou de fato, por outro lado, é certo que há famílias que
são verdadeiras “Igrejas domésticas”, em cujo seio se vive a fé e na fé se educam os filhos e em que se dá o
bom exemplo de amor, de entendimento mútuo e de irradiação de amor ao próximo na paróquia e na diocese.
95. Por um lado - não podemos negá-lo,- produzem-se dolorosos conflitos de geração de pais e filhos. Há
jovens que procuram unicamente o prazer ou a conquista de posições lucrativas e de prestígio, imbuídos de
uma filosofia que é de “arrivismo” e de dominação. Mas, por outro lado, graças à educação que se realiza nas
famílias e nos colégios que renovaram seu sistema educativo, existem nos grupos juvenis, jovens que vibram
com o descobrimento de Cristo e que vivem intensamente comprometidos com o próximo, e particularmente
com o pobre.
96. As comunidades eclesiais de base que em 1968 eram apenas uma experiência incipiente amadureceram e
multiplicaram-se sobretudo em alguns países. Em comunhão com os seus bispos e como o pedia Medellín,
converteram-se em centros de evangelização e em motores de libertação e de desenvolvimento.
97. A vitalidade das CEBs começa a dar seus frutos; é uma das fontes de onde brotam os ministérios confiados
aos leigos: animação de comunidades, catequese, missão.
98. Em alguns lugares não se deu a atenção conveniente ao trabalho de formação de CEBs. É lamentável que
em algumas partes interesses visivelmente políticos as pretendam manipular e afastar da autêntica comunhão
com seus bispos.
99. Florescem igualmente outros grupos eclesiais de cristãos formados por leigos de um e outro sexo: à luz do
Evangelho eles refletem sobre a realidade que os rodeia e buscam formas originais de exprimir sua fé na
palavra de Deus e de a pôr em prática.
100. Com estes grupos a Igreja se apresenta em pleno processo de renovação da vida da paróquia e da
diocese, mediante uma catequese que é nova não apenas na sua metodologia e no uso de meios modernos,
mas também na apresentação do conteúdo que é vigorosamente orientado no sentido de introduzir na vida
motivações evangélicas em busca do crescimento em Cristo.
101.A liturgia conseguiu notáveis purificações de costumes simplesmente ritualistas. É celebrada em paróquias
renovadas e em grupos reduzidos participação pessoal e ativa tal como pede a constituição Sacrosanctum
Concilium do Concílio Vaticano II. Lamentavelmente houve grupos que reagiram contra a renovação. E outros
introduziram abusos. Para a celebração dos sacramentos, apesar da resistência encontrada a princípio, a Igreja
já conseguiu o estabelecimento e a aceitação, talvez com raras exceções, de cursos catequéticos présacramentais, e na própria celebração, obteve também a proclamação da Palavra. Com isto a vida cristã se vai
iluminando e aprofundando.
102. As dolorosas tensões doutrinais, pastorais, psicológicas entre agentes pastorais de tendências diferentes,
embora ainda subsistam, vão sendo gradualmente superadas, mediante a prática do diálogo aberto e
construtivo. Para se ajudarem e se sustentarem mutuamente na vida espiritual de pastores, em muitos lugares,
os sacerdotes têm se organizado em grupos. Não raro, colaboram pastoralmente, nestes grupos, religiosos e
leigos.
103. A ajuda generosa que nossas Igrejas e o CELAM receberam das Igrejas irmãs da Europa e da América do
Norte, em pessoal e recursos financeiros, tem contribuído significativamente para o esforço evangelizador de
todo o Continente. Por esta ajuda exprimimos o nosso agradecimento. Este fato é um sinal da caridade
universal da Igreja. O esforço para inserir esta contribuição nos planos das Igrejas locais constitui um sinal de
respeito e comunhão.
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104. Para concluir esta descrição da realidade eclesial queremos chamar a atenção para o seguinte: na Igreja
da AL está se vivendo a comunhão, naturalmente com alguns vazios e deficiências em diversos níveis.
105. Vive-se a comunhão em núcleos menores: a comunhão das famílias cristãs nas CEBs e nas paróquias.
Realizam-se esforços para uma intercomunicação das paróquias.
106.Vive-se a comunhão intermediária, a da Igreja particular ou diocese, que serve de ligação entre as bases
menores e a universal. De igual modo, vive-se a comunhão entre as dioceses, em nível nacional e regional,
comunhão que é expressa nas Conferencias Episcopais e em nível latino-americano, no CELAM.
107. Existe a comunhão universal que nasce da vinculação com a Sé Apostólica e com o conjunto das Igrejas
de outros continentes. A Igreja da AL tem consciência de sua vocação específica, do papel que desempenha e
da contribuição que dá para o conjunto da Igreja universal e para essa comunhão de Igrejas que tem sua
expressão culminante em nossa adesão ao Santo Padre, Vigário de Cristo e Supremo Pastor.
108. A atividade ecumênica, expressa no diálogo e nos esforços conjuntos em favor da promoção humana,
inscreve-se no caminho que leva à unidade desejada.
109. A revalorização da religiosidade popular, apesar de seus desvios e ambigüidades, exprime a identidade
religiosa do povo. Ao purificar-se de eventuais deformações, ela oferece um lugar privilegiado à evangelização.
As grandes devoções e celebrações populares têm sido um distintivo do catolicismo latino-americano; elas
conservam valores evangélicos e são sinal de pertença à Igreja.
110. Observa-se que a organização pastoral da paróquia, seja territorial seja pessoal, depende antes de tudo
daqueles que a integram e da união que existe entre seus membros como comunidade humana.
111. A paróquia rural acha-se geralmente identificada, em suas estruturas e serviços, com a comunidade
existente. Ela tem procurado criar e coordenar CEBs que correspondam aos grupos humanos dispersos na área
paroquial. As paróquias urbanas, por sua vez, assoberbadas pelo número de pessoas que devem atender, têmse visto na necessidade de dar maior ênfase ao serviço litúrgico e sacramental. Torna-se cada vez mais
necessária a multiplicação de pequenas comunidades territoriais ou ambientais que correspondam a uma
evangelização mais personalizante.
112. Este é um lugar de evangelização e comunhão. O número de escolas e colégios católicos tem diminuído
em proporção com as exigências da comunidade, mas por outro lado, existe maior consciência da necessidade
da presença de cristãos comprometidos com as estruturas educativas estatais e particulares que não pertençam
à Igreja. Os centros educativos católicos abrem-se cada dia mais para todos os setores da sociedade.
113. A imagem e a situação do bispo mudou talvez nestes últimos anos. Percebe-se maior espírito de
colegialidade entre os bispos e maior corresponsabilidade com o clero, religiosos ou religiosas e com os leigos,
sobretudo em nível de Igreja particular, embora seja de lamentar que nem sempre se tenha em conta a
necessária coordenação regional ou nacional.
114. Hoje, de maneira especial, pede-se ao bispo um testemunho evangélico pessoal, maior aproximação dos
sacerdotes e do povo. Sem nenhuma dúvida, atualmente há mais simplicidade e pobreza na forma de vida dos
bispos.
115. A multiplicação de dioceses favoreceu o contato entre o bispo e a comunidade diocesana.
116. A escassez de sacerdotes é alarmante, embora em alguns países se verifique o ressurgimento das
vocações. Os sacerdotes vivem sobrecarregados de trabalho pastoral sobretudo onde não tem havido suficiente
abertura aos ministérios confiados aos leigos e a cooperação com a missão dos sacerdotes. É alentador o
espírito de sacrifício de muitos presbíteros que assumem corajosamente a solidão e o isolamento sobretudo no
mundo rural.
117. Todavia ainda persistem métodos pastorais inadaptados às circunstancias atuais e à pastoral orgânica.
118. Na formação sacerdotal, embora haja insuficiência numérica de formadores, não têm faltado experiências
valiosas; em alguns casos tem havido exageros que se vão superando.
119. O diácono permanente é algo de novo em nossas Igrejas. São bem aceitos em suas comunidades, mas o
número é ainda muito pequeno. Embora as CEBs sejam o ambiente adequado para o surgimento de diáconos,
na maioria, algumas tarefas pastorais se confiam antes a leigos (delegados da Palavra, catequistas, etc..).
120. A vida consagrada oferece uma grande força para a evangelização da AL. Tem vivido um bom período
tentando definir sua identidade e seu carisma, reinterpretando-o no contexto das novas necessidades e de sua
inserção no conjunto da pastoral diocesana.
121. Os religiosos em geral conseguiram a própria renovação; cresceram as relações pessoais em nível de
comunidade e também entre as diferentes famílias religiosas. Aumentou sua presença nas regiões pobres e
difíceis. São religiosos que têm a seu encargo a maioria das missões indígenas.
122. Em certas ocasiões houve conflitos no seio dos religiosos, causados pela maneira de se integrarem na
pastoral de conjunto ou por causa da inserção insuficiente; também por falta de apoio comunitário e de
preparação para o trabalho social ou pela carência de maturidade para viver experiências novas.
123. As comunidades contemplativas, baluarte espiritual da vida diocesana, passaram também por um período
de crise. Agora, em vários países, elas assistem a um grande reflorescimento de vocações.
124. Os institutos seculares também têm florescido em nosso Continente.
125. O seu sentido de pertença à Igreja aumentou em toda parte, não só pelo compromisso eclesial mais
estável, mas também por sua participação mais ativa nas assembléias litúrgicas e nas tarefas apostólicas. Em
muitos países as CEBs são prova desta incorporação e deste desejo de participação. O compromisso do laicato
com o temporal, tão necessário para a mudança de estruturas, tem sido insuficiente. Em geral, poder-se-ia
dizer que há uma valorização maior da necessária participação do laicato na vida da Igreja.
126. A mulher merece uma menção especial: tanto a religiosa quanto a dos institutos seculares e as simples
leigas participam atualmente, cada vez mais das tarefas pastorais, embora, em muitos lugares ainda exista o
medo desta participação.
Olhando para o mundo atual com olhos de pastores, comprovamos algumas tendências que não podemos
deixar de levar em conta:
127. A AL continuará mantendo um ritmo acelerado de aumento de população e de concentração nas cidades
grandes. Tornar-se-ão mais agudos os problemas que afetam os serviços públicos. A população vai ser
majoritariamente jovem e terá dificuldade crescente em encontrar local de trabalho.
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128. Por outro lado, a sociedade do futuro apresenta-se mais aberta e pluralista; por outro, é submetida ao
influxo cada vez maior dos ditames dos meios de comunicação, que irão programando cada vez ma a vida do
homem e da sociedade.
129. Parece que a programação da vida social corresponderá cada dia mais aos modelos buscados pela
tecnocracia, sem correspondência com os anseios de uma ordem internacional mais justa em face da tendência
à cristalização das desigualdades do momento.
130. No quadro internacional, vai-se tomando consciência da limitação dos recursos do nosso planeta e da
necessidade de sua racionalização. Alguns querem reduzir a população, sobretudo nos países pobres; outros
propõem a “prosperidade racionada”, isto é, uma sobriedade compartilhada em vez da riqueza crescente não
compartilhada.
131. Em face destas tendências, sentimo-nos solidários com o povo da AL, do qual fazemos parte, e com sua
história. Queremos perscrutar suas aspirações, tanto as que ele exprime claramente quanto as que apenas
balbucia e que nos parece serem estas:
132. - Uma qualidade de vida mais humana, sobretudo por sua irrenunciável dimensão religiosa; sua busca de
Deus, do Reino que Jesus Cristo nos trouxe, que, às vezes, é intuído confusamente pelos mais pobres, com um
vigor privilegiado.
133. - Uma distribuição mais justa dos bens e das oportunidades; e trabalho justamente remunerado, que
permita o sustento digno de todos os membros da família e que reduza a brecha existente entre o luxo
desmedido e a indigência.
134. - Uma convivência social fraterna na qual se fomentem e tutelem os direitos humanos; em que as metas
a serem alcançadas se decidam pelo consenso e não pela força ou violência; em que ninguém se sinta
ameaçado pela repressão, pelo terrorismo, pelos seqüestros e pela tortura.
Mudanças estruturais que assegurem uma situação de justiça para as grandes maiorias.
135. - Que se levem em conta todos os cidadãos e que eles sejam considerados pessoas responsáveis e
sujeitos da história, com capacidade de participar livremente das opções políticas, sindicais etc.. e da eleição de
seus governantes.
136. - Que todos participem da produção e compartilhem os progressos da ciência e da técnica moderna, tendo
também acesso à cultura e ao lazer digno.
137. Tudo isso levará a uma maior integração de nossas populações, em consonância com as tendências
universais para uma sociedade, como sói dizer-se, mais global e planetária, potenciada por meios de
comunicação de amplíssimo alcance.
138. Mas, enquanto houver grandes setores da população que não chegue a satisfazer a estas aspirações
legítimas, e outros a conseguem com excesso, os bens reais do mundo moderno eqüivalem a fontes de
frustrações crescentes e de trágicas tensões. O contraste notório e provocante entre os que nada possuem e os
que ostentam sua opulência é um obstáculo insuperável a que se estabeleça o reinado da paz.
139. Se não mudarem as tendências atuais, continuará a deteriorar-se a relação do homem com a natureza
pela exploração irracional de seus recursos e a contaminação do ambiente, com o aumento de graves prejuízos
para o homem e para o equilíbrio ecológico.
140. O homem de hoje aspira, promovendo o bem universal e realizando-se completamente, a ter a liberdade
de viver e de exprimir sua fé.
141. Numa palavra, nosso povo deseja uma libertação integral que não se esgote no quadro de s ua existência
temporal, mas que se projete na plena comunhão com Deus e com os irmãos na eternidade, comunhão que já
se começa a realizar, embora imperfeitamente, na história.
142. A Igreja, através de sua atuação e de sua doutrina social, faz suas estas aspirações do homem latinoamericano. Basta recordar, aqui, o vigoroso apelo da Conferência de Medellín que exprimiu a vontade de fazer
que o anúncio do Evangelho consiga desencadear entre nós toda a sua força de fermento transformador.
143. Esta conferência reiterando aquele apelo, quer pôr a serviço dos nossos povos os recursos de uma ação
pastoral adaptada às circunstâncias presentes.
144. A Igreja, cada vez mais, faz questão de ser independente dos poderes deste mundo, para assim dispor de
um amplo espaço de liberdade que lhe permita realizar seu labor apostólico, sem interferências estranhas: o
exercício do culto, a educação da fé e o desenvolvimento das variadíssimas atividades que levam os fiéis a
traduzir em sua vida privada, familiar ou social, os imperativos morais que emanam esta mesma fé. Assim,
livre de compromissos, apenas com seu testemunho de ensino, a Igreja merecerá mais credibilidade e será
melhor ouvida. Desta maneira, será evangelizado o próprio exercício do poder em ordem ao bem comum.
145. A Igreja acompanha com profunda simpatia a procura realizada pelos homens; sintoniza com seus anseios
e esperanças, e não aspira a outra coisa senão servi-los, alentando seus esforços e iluminando seus passos,
fazendo os conhecer o valor transcendente de sua vida e de sua ação.
146. A Igreja assume a defesa dos direitos humanos e se solidariza com os que lutam por eles. A esse
propósito nos apraz recordar, aqui, por seu especial valor, dentro da ampla doutrina sobre a matéria, o discurso
de S.S. João Paulo II ao Corpo Diplomático, de 20 de outubro de 1978: “A Santa Sé atua nesta esfera sabendo
que a liberdade, o respeito à vida e à dignidade das pessoas que jamais são instrumento a igualdade de
tratamento, a consciência profissional no trabalho e a procura solidária do bem comum, o espírito de
reconciliação, a abertura aos valores espirituais, são exigências fundamentais da vida harmoniosa em
sociedade, do progresso dos cidadãos e de sua civilização”.
147. A Igreja tem intensificado seu compromisso com os setores desfavorecidos financeiramente, advogando
sua promoção integral. Esta atitude dá a alguns a impressão de que ela deixa de lado as classes abastadas.
148. Acentua melhor o valor evangélico da pobreza que nos faz disponíveis para a construção de um mundo
mais justo e mais fraterno. Sente vivamente a situação penosa dos que não possuem o necessário para viver
uma vida digna. Convida a todos a transformar suas mentes e corações segundo a escala de valores do
Evangelho.
149. A Igreja confia mais na força da verdade e na educação para a liberdade e a responsabilidade do que em
proibições, já que sua lei é o amor.
150. A evangelização dará prioridade à proclamação da Boa Nova, à catequese bíblica e à celebração litúrgica,
como resposta à crescente ânsia do povo pela Palavra de Deus.
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151. Procurará com o máximo empenho salvar a unidade, porque Deus o quer e também para aproveitar todas
as energias disponíveis, concentrando-as num plano orgânico de pastoral de conjunto, evitando-se assim a
dispersão infecunda de esforços e serviços. Esta pastoral se apresenta em diversos níveis: diocesano, nacional,
continental.
152. Dará importância à pastoral urbana com a criação de novas estruturas eclesiais, que, sem desconhecer a
validade da paróquia renovada, permitam que se enfrente a problemática apresentada pelas enormes
concentrações humanas de hoje. Também multiplicará esforços para atender melhor a pastoral do campo.
153. Empenhar-se-á em recrutar novos agentes de pastoral, tanto clérigos quanto religiosos e leigos. Adaptará
a formação destes agentes às exigências das comunidades e dos ambientes.
154. Enfatizará a importância dos leigos, tanto quando desempenham ministérios na Igreja e para a Igreja,
como quando, cumprindo a missão que lhes é própria, são enviados, como vanguarda sua, ao meio do mundo,
para refazerem, de acordo com o plano de Deus, as estruturas sociais, econômicas e políticas.
155. Para formar os leigos e dar-lhes sólido apoio em sua vida e ação, procurará incorporá-los às organizações
e movimentos apostólicos e potenciará todos os seus instrumentos de formação, de modo particular os que são
próprios do campo da cultura. Somente assim é que se obterá um laicato amadurecido e evangelizador.
156. Reconhecerá a validade da experiência das CEBs e estimulará seu desenvolvimento em comunhão com os
pastores.
157. A Igreja terá de empenhar-se decididamente em educar a fé cristã do povo simples, naturalmente
religioso, e o preparará, de forma adequada, para receber os sacramentos.
158. A Igreja dará maior importância aos meios de comunicação social e empregá-los-á para a evangelização.
159. Tanto o CELAM com todos os seus serviços quanto as Conferências Gerais do Episcopado LatinoAmericano são uma expressão da integração pastoral da Igreja da AL. Esta integração se deverá ir acentuando
para benefício das Igrejas particulares.
160. A voz coletiva dos episcopados tem despertado interesse crescente na opinião pública, embora
encontrando freqüentes reservas em determinados setores dominantes que têm pouca sensibilidade social, e
isto é sinal de que a Igreja está ocupando seu lugar de Mãe e Mestra de todos.
161. De qualquer forma, a Igreja deve estar disposta a assumir com coragem e alegria as conseqüências de
sua missão, que o mundo nunca aceitará sem resistência.
162. A Igreja na AL sente-se íntima e realmente solidária com todo o povo do Continente. Esteve, durante
quase cinco séculos, a seu lado e em seu coração. Não pode não estar, agora, nesta encruzilhada da história.
163. Depois de termos olhado, como pastores, com os olhos da fé e do coração, a realidade do nosso povo,
perguntamo-nos neste momento: Qual será o desígnio de salvação que Deus dispôs para a AL? Quais os
caminhos de libertação que ele nos apresenta?
Sua Santidade João Paulo II deu-nos a resposta: a Verdade a respeito de Cristo, da Igreja e do Homem.
Meditamos sobre ela, tendo como pano de fundo as aspirações e sofrimentos de nossos irmãos latinoamericanos.
164. Evangelizados pelo Senhor em seu Espírito, somos enviados para levar a Boa Nova a todos os irmãos
especialmente aos mais pobres e esquecidos. Esta empresa evangelizadora nos conduz à plena conversão e
comunhão com Cristo, na Igreja; ela impregnará nossa cultura; levar-nos-á à autêntica promoção de nossas
comunidades e a uma presença crítica e orientadora diante das ideologias e políticas que condicionem a sorte
de nossas nações.
165. Queremos agora iluminar a nossa angústia pastoral com a luz da verdade que nos torna livres. Não é uma
verdade que possuamos como de próprio. Ela vem de Deus. Diante do seu esplendor, fazemos a experiência da
nossa pobreza.
166. Propomos agora anunciar as verdades centrais da evangelização: Cristo, nossa esperança, está no meio
de nós, como enviado do Pai, animando com seu Espírito a Igreja e oferecendo sua palavra e sua vida ao
homem de hoje, para levá-lo à sua libertação integral.
167. A Igreja, mistério de comunhão, povo de Deus a serviço dos homens, continua sendo evangelizada
através dos tempos e levando a todos a Boa Nova.
168. Maria é, para a Igreja, motivo de alegria e fonte de inspiração por ser a estrela da Evangelização e a Mãe
dos povos da AL.
169. O Homem, por sua dignidade de imagem de Deus, merece nosso compromisso em favor de sua libertação
e realização total em Cristo Jesus. Só em Cristo se revela a verdadeira grandeza e só nele é que se conhece,
em plenitude, a realidade mais profunda do homem. Por isso, nós, pastores, falamos ao homem e lhe
anunciamos a alegria de se ver assumido e enaltecido pelo próprio Filho de Deus, o qual quis participar com
este próprio homem das alegrias, dos trabalhos e sofrimentos desta vida e da herança de uma vida eterna.
170. A pergunta fundamental do Senhor: “E vós quem dizeis que sou?” (Mt 16, 15), dirige-se
permanentemente ao homem latino-americano. Hoje, como ontem, poderiam registrar-se diversas respostas.
Nós, que somos membros da Igreja, só temos uma, a de Pedro: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo” (Mt 16,
16).
171. Profundamente religioso ainda antes de ser evangelizado, o povo latino-americano, na sua grande
maioria, crê em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
172. Entre outras, são expressão desta fé os múltiplos atributos de poder, salvação ou consolo que o povo lhe
atribui; os títulos de juiz e de rei que lhe dá; as invocações que o vinculam a lugares e regiões; a devoção ao
Cristo padecente, ao seu nascimento no presépio e à sua morte na cruz; a devoção ao Senhor ressuscitado; e,
mais ainda, a piedade para com o Sagrado Coração e sua presença real na eucaristia, manifestada nas
primeiras comunhões, na adoração noturna, na procissão, do Corpo de Deus e nos Congressos Eucarísticos.
173. Estamos conscientes de nossa insuficiente proclamação do Evangelho e das carências do nosso povo em
sua vida de fé. No entanto, herdeiros de quase 500 anos de história evangelizadora e dos esforço realizados
principalmente depois de Medellín, vemos com prazer que o abnegado trabalho do clero e das congregações
religiosas, o desenvolvimento das instituições católicas e dos movimentos apostólicos dos leigos, dos grupos de
jovens e das comunidades eclesiais de base têm produzido, em numerosos setores do povo de Deus, uma
aproximação maior ao Evangelho e a busca da face sempre nova de Cristo, que cumula seus legítimos anseios
de libertação integral.
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174. Isto não se realiza sem problemas. Colocados entre os esforços para apresentar Cristo como força motora
da nossa história e inspiradora da verdadeira mudança social e as tentativas de limitá-lo ao campo da
consciência individual, cremos necessário esclarecer o seguinte:
175. É dever nosso anunciar claramente, sem deixar dúvidas ou equívocos, o mistério da Encarnação: tanto a
divindade de Jesus Cristo, tal como professa a fé da Igreja, quanto a realidade e a força de sua dimensão
humana e histórica.
176. Devemos apresentar Jesus de Nazaré compartilhando a vida, as esperanças e as angústias do seu povo e
mostrar que ele é o Cristo, crido, proclamado e celebrado pela Igreja.
177. A Jesus de Nazaré, consciente de sua missão: anunciador e realizador do Reino e fundador de sua Igreja,
a qual tem Pedro como alicerce visível; Jesus Cristo vivo, presente e atuante na Igreja e na história.
178. Não podemos desfigurar, parcializar ou ideologizar a pessoa de Jesus Cristo, nem fazendo dele um
político, um líder, um revolucionário ou um simples profeta, nem reduzindo ao campo do meramente privado
Aquele que é o Senhor da História.
179. Fazendo eco ao discurso do Santo Padre ao inaugurar nossa Conferência, afirmamos: “Qualquer silêncio,
esquecimento, mutilação ou inadequada acentuação da integridade do mistério de Cristo que se aparte da fé da
Igreja, não pode ser conteúdo valido da evangelização”. Uma coisa são as “releituras do Evangelho, resultado
de especulações teóricas” e “as hipóteses, talvez brilhantes, porém frágeis e inconsistentes que delas derivam”
e outra a “afirmação da fé da Igreja: Jesus Cristo, Verbo e Filho de Deus, se faz homem para aproximar-se do
homem e presenteá-lo, pela força de seu mistério, com a salvação, grande dom de Deus” (João Paulo II,
Discurso Inaugural I, 4. I, 5 AAS LXXI, p. 190, 191).
180. Vamos falar de Jesus Cristo. Vamos proclamar, uma vez mais a verdade da fé a respeito de Cristo.
Pedimos a todos os fiéis que acolham esta doutrina libertadora. Seu próprio destino temporal e eterno está
ligado ao conhecimento na fé e ao seguimento no amor daquele que, pela efusão de seu Espírito, nos torna
capazes de imitá-lo a Ele a quem chamamos e que é de fato o Senhor e o Salvador.
181. Solidários com os sofrimentos e as aspirações do nosso povo, sentimos a urgência de lhe dar o que é
nosso especificamente: o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Sentimos que esta é a “Força de Deus”
(Rm 1, 16), capaz de transformar nossa realidade pessoal e social e de encaminhá-la para a liberdade e a
fraternidade, para a manifestação plena do Reino de Deus.
182. A Sagrada Escritura nos ensina que não somos nós, os homens, os que amamos primeiro. Foi Deus que
primeiro nos amou. Ele planejou e criou o mundo em Jesus Cristo, sua própria imagem criada. Ao fazer o
mundo, Deus criou os homens para que participássemos desta comunidade divina de amor: o Pai com seu Filho
Unigênito no Espírito Santo.
183. Este desígnio divino, que, para o bem dos homens e para a glória da imensidade de seu amor, o Pai
concebeu no Filho antes da criação do mundo (Ef 1,9), ele no-lo revelou, de acordo com o projeto misterioso
que tivera de levar até à plenitude a história dos homens, realizando por meio de Jesus Cristo a unidade do
universo, tanto terrestre quanto celeste.
184. O homem, eternamente idealizado e eternamente eleito em Jesus Cristo, devia realizar-se como imagem
criada de Deus, refletindo em si mesmo e na convivência com seus irmãos, o mistério divino da comunhão,
através de uma atuação que chegasse a transformar o mundo. Assim, devia ter na terra o lar de sua felicidade
e não um campo de batalha, em que reinasse a violência, o ódio, a exploração e a escravidão.
185. O homem, porém, já desde o início rejeitou o amor de seu Deus. Não teve interesse pela comunhão com
ele. Quis construir, prescindindo de Deus, um reino neste mundo. Em vez de adorar ao Deus verdadeiro adorou
os ídolos, as obras de suas mãos, as realidades deste mundo; adorou-se a si próprio. Por isso o homem se
dilacerou interiormente. Penetraram no mundo o mal, a morte e a violência, o ódio e o medo. Estava destruída
a convivência fraterna.
186. Rompido assim pelo pecado o eixo primordial que submete o homem ao domínio amoroso do Pai,
irromperam todas as escravidões. A realidade latino-americana faz-nos experimentar amargamente, até aos
extremos limites, esta força do pecado que é a contradição flagrante do plano de Deus.
187. No entanto Deus pai não abandonou o homem ao poder do seu pecado. Uma e outra vez reinicia com ele
o diálogo. Convida homens concretos para uma aliança, a fim de construírem o mundo partindo da fé e da
comunhão com ele, aceitando ser os seus colaboradores no seu desígnio de salvação. A história de Abraão e a
eleição do povo de Israel, a história de Moisés libertação do povo da escravidão do Egito e a aliança do Sinai a
história de Davi e de seu reinado, o cativeiro de Babilônia e o retorno à Terra Prometida mostram-nos a mão
poderosa de Deus Pai, que anuncia, promete e começa a realizar a libertação do pecado e de suas
conseqüências em favor de todos os homens.
188. E chegou “a plenitude dos tempos” (Gl 4, 4). Deus Pai enviou ao mundo seu Filho Jesus Cristo, Senhor
nosso, Deus verdadeiro “nascido do Pai de todos os séculos” e homem verdadeiro nascido da Virgem Maria por
obra do Espírito Santo. Em Cristo e por Cristo une-se aos homens Deus Pai. O Filho de Deus assume o humano
e o criado e restabelece a comunhão entre seu Pai e os homens. O homem conquista uma dignidade altíssima e
Deus irrompe na história do homem, isto é, no peregrinar humano rumo à liberdade e à fraternidade, que
aparecem agora como caminho que leva à plenitude do encontro com ele.
189. A Igreja da AL quer anunciar, portanto, a verdadeira face de Cristo, porque nele resplandecem a glória e a
bondade do Pai que tudo prevê e a força do Espírito Santo que anuncia a libertação verdadeira e integral de
todos e de cada um dos homens do nosso povo.
190. Jesus de Nazaré nasceu e viveu pobre no meio do seu povo de Israel, compadeceu-se das multidões e fez
o bem a todos. Este povo, acabrunhado pelo pecado e pela dor, esperava a libertação que ele lhes prometeu.
No meio dele Jesus anuncia: “Completou-se o tempo; chegou o Reino de Deus. Convertei-vos e crede no
Evangelho” (Mc 1, 15). Ungido pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho aos povos, para proclamar a
liberdade dos cativos, a recuperação da vista dos cegos e a libertação dos oprimidos. Jesus nos entrega e
confia, com as Bem-aventuranças e o Sermão da Montanha, a grande proclamação da Nova Lei do Reino de
Deus.
191. Às palavras Jesus juntou os fatos: ações prodigiosas e atitudes surpreendentes que mostram que o Reino
anunciado já se tornou presente, que ele é o sinal eficiente da nova presença do Pai na história, o portador do
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poder transformante de Deus, que sua presença desmascara o maligno, que o amor de Deus redime e mostra o
alvorecer de um homem novo num mundo novo.
192. Entretanto, as forças do mal rejeitam este serviço de amor: é a incredulidade do povo e de seus parentes,
são as autoridades políticas e religiosas de seu tempo e a incompreensão de seus próprios discípulos.
Acentuam-se então em Jesus os traços dolorosos do “Servo de Javé”, de que se fala no livro do profeta Isaías
(Is 53). Com amor e obediência total ao Pai, expressão humana de seu eterno caráter de Filho, empreende seu
caminho de doação abnegada, repelindo a tentação do poder político e todo recurso à violência. Agrupa em
torno de si uns poucos homens tirados de diversas categorias sociais e políticas de seu tempo. Embora confusos
e às vezes infiéis, move-os o amor e o poder que dele irradiam: são constituídos fundamento de sua Igreja,
atraídos pelo Pai e iniciam o caminho do seguimento de Jesus. Este caminho não é auto-afirmação arrogante do
saber ou do poder do homem nem o ódio ou a violência, mas a doação desinteressada e sacrificada do amor.
Amor que privilegia os pequenos, os fracos, os pobres. Amor que congrega e integra a todos em uma
fraternidade que é capaz de abrir a rota de uma nova história.
193. Assim Jesus, de modo original, próprio, incomparável, exige um seguimento radical que abrange o
homem todo e todos os homens, que envolve todo o mundo e o cosmo todo. Esta radicalidade faz que a
conversão seja um processo nunca encerrado, tanto em nível pessoal quanto em nível social. Porque, se o
Reino de Deus passa por realizações históricas, não se esgota nem se identifica com elas.
194. Cumprindo o mandato recebido de seu Pai, Jesus entregou-se livremente à morte na cruz, meta do
caminho de sua existência. O portador da liberdade e do gozo do Reino de Deus quis ser a vítima decisiva da
injustiça e do mal deste mundo. A dor da criação é assumida pelo Crucificado que oferece sua vida em sacrifício
por todos: Sumo Sacerdote que pode compartilhar as nossas fraquezas, Vítima Pascal que nos redime de
nossos pecados, Filho obediente que encarna, perante a justiça salvadora de seu Pai, o clamor de libertação e
de redenção de todos os homens.
195. Por isso o Pai ressuscita a seu Filho de entre os mortos. Eleva-o gloriosamente à sua destra. Cumula-o
com a força vivificante do seu Espírito. Estabelece-o como Cabeça de seu Corpo que é a Igreja. Constitui-o
Senhor do mundo e da história. Sua ressurreição é sinal e penhor da ressurreição a que todos estamos
chamados e da transformação final do universo. Por ele e nele quis o Pai recriar o que havia antes criado.
196. Jesus Cristo, exaltado, não se apartou de nós. Vive no meio de sua Igreja, especialmente na Sagrada
Eucaristia e na proclamação de sua palavra. Está presente no meio dos que se reúnem em seu nome e na
pessoa dos pastores que envia; e quis identificar-se, num gesto de ternura particular, com os mais fracos e os
mais pobres.
197. No centro da história humana fica assim implantado o Reino de Deus, resplandecente na face de Jesus
ressuscitado. A justiça de Deus triunfou da injustiça dos homens. Com Adão principiou a história velha. Com
Jesus Cristo, o novo Adão, principia a história nova. Esta recebe o impulso indefectível que levará todos os
homens, transformados em filhos de Deus pela eficácia do Espírito, a um domínio do mundo cada dia mais
perfeito, a uma comunhão entre os irmãos cada dia melhor realizada, à plenitude da comunhão e participação
que constituem a própria vida de Deus. Assim proclamamos a Boa Nova da pessoa de Jesus Cristo aos homens
da América Latina, chamados a serem homens novos pela novidade do batismo e da vida segundo o Evangelho,
para sustentarem seu esforço e revigorarem sua esperança.
198. Cristo ressuscitado e exaltado à direita do Pai infunde seu Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de
Pentecostes e depois sobre todos os que foram chamados.
199. A aliança nova que ele estabeleceu com seu Pai interioriza-se pelo Espírito Santo, que nos dá a da graça e
da liberdade que ele próprio escreveu em nossos corações. Por isso a renovação dos homens e
conseqüentemente a da sociedade vai depender, em primeiro lugar, da ação do Espírito de Deus. As leis e
estruturas deverão ser animadas pelo Espírito que vivifica os homens e faz com que o Evangelho se encarne na
história.
200. A América Latina, que desde as origens da evangelização selou esta aliança com o Senhor, tem de
renová-la agora e vivê-la pela graça do Espírito em todas as suas exigências de amor, de entrega e de justiça.
201. O Espírito que encheu o mundo assumiu também o que havia de bom nas culturas pré-colombianas. Ele
próprio as ajudou a receber o Evangelho. Ele continua despertando, hoje, anseio de salvação libertadora no
coração de nossos povos. Urge, por isso, descobrir sua presença autêntica na história deste Continente.
202. O Espírito Santo é chamado por Jesus de “Espírito de verdade” e é encarregado de nos conduzi à verdade
total. Dentro de nós dá testemunho de que somos filhos de Deus e de que Jesus ressuscitou e é “o mesmo
ontem, hoje e através do séculos” (Hb 13,8). Por isso é que ele é o principal evangelizador, que anima a todos
os evangelizadores e os assiste para que transmitam a verdade total, sem erros nem limitações.
203. O Espírito Santo é “doador de vida”. É água viva que jorra da fonte, Cristo, que ressuscita aos que
morreram pelo pecado e que nos faz odiar o pecado, sobretudo em um momento de tanta corrupção e
desorientação como o atual.
204. Ele é Espírito de amor e liberdade. Ao enviar-nos o Espírito de seu Filho, o Pai “difunde seu amor em
nossos corações” (Rm 5,5), convertendo-nos do pecado e concedendo-nos a liberdade de filhos Esta liberdade
vincula-se necessariamente à filiação e à fraternidade. Quem é livre segundo o Evangelho só se compromete
com ações que sejam dignas de Deus seu Pai e dos homens seus irmãos.
205. Jesus Cristo, Salvador dos homens, difunde seu Espírito sobre todos, sem acepção de pessoas. Quem, ao
evangelizar, exclui de seu amor ainda que seja uma única pessoa, não possui o Espírito de Cristo. Por isso a
ação apostólica tem de compreender a todos os homens, destinados a se tornarem filhos de Deus.
206. “O Espírito Santo unifica na comunhão e no ministério e provê sua Igreja com diversos dons hierárquicos
e carismáticos através dos tempos, vivificando, como se fosse sua alma, as instituições eclesiásticas” (AG 4).
Portanto, longe de serem um obstáculo para a evangelização, a hierarquia e as instituições são instrumentos do
Espírito e da graça.
207. Os carismas nunca estiveram ausentes da Igreja. Paulo VI expressou sua complacência para com a
renovação espiritual que aparece nos meios e lugares mais diversos e que leva à oração de alegria, à união
intima com Deus, à fidelidade ao Senhor e a uma profunda comunhão de almas. Do mesmo modo procederam
várias Conferências Episcopais Contudo esta renovação exige dos pastores bom senso, orientação e
discernimento, para que se evitem exageros e desvios perigosos.
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208. A ação do Espírito Santo chega também àqueles que não conhecem a Cristo, pois “o Senhor quer que
todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade” (lTm 2,4).
209. A vida trinitária, de que Jesus Cristo nos faz participantes, somente na glória é que chegará à plenitude. A
Igreja, peregrina enquanto instituição humana e terrena, reconhece com humildade seu erros e pecados que
obscurecem a face de Deus em seus filhos. Mas está decidida a continuar sua atuação evangelizadora a fim de
permanecer fiel à sua missão com a confiança posta na fidelidade de seu fundador e no poder do Espírito.
210. Jesus Cristo procurou sempre a glória do Pai consumou sua entrega a ele na cruz. Jesus é Primogênito
entre muitos irmãos” (Rm 8,29). Ir ao Pai: nisto consistiu o caminhar terreno de Jesus Cristo. A partir de então,
ir ao Pai é o caminhar terreno da Igreja, povo de irmãos. Somente no encontro com o Pai acharemos a
plenitude que seria utópico procurar no tempo. Enquanto a Igreja espera a união consumada com seu esposo
divino, “o Espírito e a Esposa dizem: vem Senhor Jesus” (Ap 22,17-20).
211. Depois da proclamação de Cristo que nos revela o Pai e nos dá seu Espírito, chegamos a descobrir as
raízes últimas de nossa comunhão e participação.
212. Revela-nos Cristo que a vida divina é comunhão trinitária. Pai, Filho e Espírito vivem, em perfeita
intercomunhão de amor, o mistério supremo da unidade. Daqui procede todo amor e toda comunhão, para a
grandeza e dignidade da existência humana.
213. Por Cristo, único Mediador, participa a humanidade da vida trinitária. Cristo hoje sobretudo por sua
atividade pascal, nos leva a participar do mistério de Deus. Por sua solidariedade conosco, nos torna capazes de
vivificar pelo amor nossa atividade e transformar nosso trabalho e nossa história em gesto litúrgico, isto é, de
sermos protagonistas com ele da construção da convivência e das dinâmicas humanas que refletem o mistério
de Deus e constituem sua glória que vive.
214. Por Cristo, com ele e nele, passamos a participar da comunhão de Deus. Não há outro caminho que leve
até ao Pai. Vivendo em Cristo, chegamos a ser seu corpo místico, seu povo, povo de irmãos, unidos pelo amor
que derrama em nossos corações o Espírito. Esta é a comunhão à qual chama o Pai por Cristo e por seu
Espírito. Para ela se orienta toda a história da salvação e nela se consuma o desígnio amoroso do Pai que nos
criou.
215. A comunhão que se há de construir entre os homens abrange-lhes todo o ser desde as raízes do amor, e
há de se manifestar em toda a sua vida, até na sua dimensão econômica, social e política. Produzida pelo Pai, o
Filho e o Espírito é a comunicação de sua própria comunhão trinitária.
216. Esta é a comunhão que as multidões de nosso Continente procuram com ânsia, quando confiam na
providência do Pai ou confessam a Cristo como Deus Salvador, quando buscam a graça do Espírito nos
sacramentos da Igreja e até quando traçam sobre si o sinal da cruz “Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo”.
217. “Nesta comunhão trinitária do povo e da família de Deus veneramos ao esmo tempo e invocamos a
intercessão da Virgem Maria e a de todos os Santos. Qualquer testemunho autêntico de amor que oferecemos
aos bem-aventurados se dirige por sua própria natureza, a Cristo e, por Cristo, a Deus” (LG 50).
218. A evangelização é um chamado à participação na comunhão trinitária. Qualquer outra comunhão, embora
não constitua o destino último do homem, é, animada pela graça, primícias dela.
219. A evangelização leva-nos a participar dos gemidos do Espírito, que quer libertar a criação inteira. O
Espírito que nos move para esta libertação abre-nos o caminho para a unidade de todos os homens entre si e
de todos os homens com Deus, até que “em todos Deus seja tudo” (lCor 15,28).
220. Cristo que sobe até o Pai e se oculta aos olhos da humanidade continua evangelizando visivelmente
através da Igreja, sacramento de comunhão dos homens no único Povo de Deus, peregrino na história. A este
povo Cristo envia seu Espírito, “que impele cada um a anunciar o Evangelho e que no fundo da consciência faz
aceitar e compreender a palavra de salvação” (EN 75).
221. A presença viva de Cristo na história, na cultura e em toda a realidade da AL é manifesta. Tal presença,
no sentir de nosso povo, está unida inseparavelmente à presença da Igreja, porque através dela é que o
Evangelho de Cristo ressoou em nossas terras. Esta experiência contém, no seu íntimo, uma profunda intuição
de fé acerca da natureza profunda da Igreja.
222. A Igreja é inseparável de Cristo, porque ele mesmo a fundou por um ato expresso de sua vontade, sobre
os doze, cuja cabeça é Pedro, constituindo-a sacramento universal e necessário de salvação. A Igreja não é um
“resultado” posterior nem uma simples conseqüência “desencadeada” pela ação evangelizadora de Jesus. Com
certeza nasce desta ação, mas de modo direto, pois é o próprio Senhor que convoca seus discípulos e lhes
comunica o poder de seu Espírito, dotando a comunidade nascente de todos os meios e elementos essenciais
que o povo católico professa como de instituição divina.
223. Além disto, Jesus aponta sua Igreja como caminho normativo. Não fica, pois, à discrição do homem o
aceitá-la ou não, sem conseqüências: “quem vos ouve a mim ouve; quem vos rejeita é a mim que rejeita” (Lc
10,16). Foi o que o Senhor disse aos seus apóstolos. Por isto mesmo aceitar a Cristo exige aceitar a sua Igreja
(PO 40c). Esta é parte do Evangelho, do legado de Jesus e objeto de nossa fé, de nosso amor, de nossa
lealdade. É isto que manifestamos ao rezar: “Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica”.
224. Mas a Igreja é também depositária e transmissora do Evangelho. Prolonga na terra, fiel à lei da
encarnação visível, a presença e a ação evangelizadora de Cristo. Com ele, vive a Igreja para evangelizar. Esta
é sua felicidade e vocação peculiar (EN 14): proclamar aos homens a pessoa e a mensagem de Jesus.
225. Esta Igreja é uma só: a que foi edificada sobre Pedro e que o próprio Senhor denomina “minha Igreja”
(Mt 16,18). Só na Igreja católica é que ocorre a plenitude dos meios de salvação (UR 36), legados por Jesus
aos homens, mediante os apóstolos. Temos, por isso, o dever de proclamar a excelência de nossa vocação à
Igreja Católica (LG 14). Esta vocação é ao mesmo tempo imensa graça e responsabilidade.
226. A mensagem de Jesus tem como centro a proclamação do Reino, que nele mesmo se torna presente e
chega até nós. Este Reino, sem ser uma realidade separável da Igreja (LG 8a), transcende seus limites visíveis.
Porque se realiza de certo modo onde quer que Deus esteja reinando mediante sua graça, seu amor, vencendo
o pecado e ajudando os homens a crescer até conseguir grande comunhão que lhes é oferecida em Cristo. Esta
ação de Deus acontece também no coração dos homens que vivem fora do âmbito perceptível da Igreja. E isto
não significa de modo nenhum que a pertença à Igreja seja diferente.
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227. Por isso é que a Igreja recebeu por missão anunciar e instaurar o Reino em todos os povos. Ela é o sinal
do Reino. Nela se manifesta de modo visível o que Deus está realizando silenciosamente, no mundo inteiro. É o
lugar onde se concentra ao máximo a ação do Pai, que, na força do Espírito de amor, busca solícito os homens
para parti ar com eles em gesto de ternura inexprimível a sua própria vida trinitária. A Igreja é também o
instrumento que introduz o Reino entre os homens, para conduzi-los à sua meta definitiva.
228. “Ela constitui já na terra o germe e o princípio desse Reino” (LG 5). Este germe deve crescer na história
sob o influxo do Espírito até o dia “em todos Deus seja tudo” (1Cor 15,28). Até então a Igreja permanecerá
perfectível sob muitos aspectos, necessitada de permanente auto-evangelização, de maior conversão e
purificação.
229. Não obstante o Reino já se encontra nela. A presença da Igreja em nosso Continente é uma Boa Nova,
porque ela, se bem que apenas em germe, cumula plenamente as esperanças e os anseios mais profundos dos
nossos povos.
230. Nisto é que está o “mistério” da Igreja: uma realidade humana feita de homens pobres e limitados, mas
penetrada pela presença insondável e pela força do Deus trino que nela resplandece, apela e salva.
231. Mas a Igreja de hoje ainda não é aquilo que está chamada a ser. É importante ter isto em conta para se
evitar uma falsa visão triunfalista. Mas, por outro lado, não se deve enfatizar demais o que lhe falta pois nela já
está presente e atuante, de modo eficaz, neste mundo, a força que operará o Reino definitivo.
232. Nosso povo gosta de peregrinações. Nelas o cristão simples celebra a felicidade de se sentir imerso no
meio de uma multidão de irmãos, que caminham juntos para Deus que os espera. Este gesto constitui um sinal
e um sacramental esplêndido da grande visão da Igreja, oferecida pelo concílio Vaticano II: a família de Deus
concebida como Povo de Deus, peregrina ao longo da história, caminhando para o seu Senhor.
233. O Concílio realizou-se num momento difícil para nossos povos da AL. Foram anos de problemas, de busca
ansiosa da própria identidade, anos marcados por um despertar das massas populares, por tentativas de
integração da nossa América, anos precedidos pela fundação do CELAM (1955). Este preparou o ambiente do
povo católico para abrir-se com certa facilidade a uma Igreja que também se apresenta como “povo” e povo
universal, povo que penetra os outros povos, para ajudá-los a irmanar-se e a crescer rumo a uma grande
comunhão, como essa que a AL começava a vislumbrar. Medellín divulga esta nova visão tão antiga quanto a
própria história bíblica.
234. Hoje, dez anos depois, a Igreja da AL encontra-se em Puebla em condições ainda melhores para
reafirmar, cheia de alegria e de felicidade, sua realidade de Povo de Deus. Neste período após Medellín, nossos
povos vivem momentos importantes de encontro consigo mesmos, reencontram o valor de sua história, das
culturas indígenas e da religiosidade popular. No meio deste processo descobre-se a presença desse outro povo
que acompanha com sua história os nossos povos naturais. Começa-se a apreciar a contribuição dele como
fator unificante de nossa cultura que ele tão ricamente fecunda com a seiva do Evangelho. Foi uma fecundação
recíproca, já que a Igreja consegue encarnar-se em nossos valores originais e desenvolver, assim, novas
expressões da riqueza do Espírito.
“Foi vontade de Deus santificar e salvar os homens, não isoladamente, sem nenhuma conexão de uns com
outros, mas sim constituindo um povo que o confessasse na verdade e o servisse na santidade. Por isso
escolheu o povo de Israel como seu, celebrou com ele uma aliança e o instruiu gradativamente, revelando-se a
si mesmo e os desígnios de sua vontade, através da história desse povo e santificando-o para si próprio” (LG
9). este povo era a figura da Igreja, único e definitivo povo de Deus, reunido por Jesus Cristo.
235. A visão da Igreja, enquanto Povo de Deus, aparece além disto como necessária para completar o processo
de transição que foi acentuado em Medellín: transição de um estilo individualista de se viver a fé para a grande
consciência comunitária para a qual o Concílio nos abriu a todos.
236. O Povo de Deus é um povo universal. E a família de Deus na terra, povo santo, povo que peregrina na
história, povo enviado.
237. A Igreja é um povo universal destinado a ser “luz das nações (Is 49,6; Lc 2,32). Não é constituído nem
por raça nem por língua nem por qualquer particularidade humana. Nasce de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Por
isso não entra em litígio com nenhum outro povo e pode encarnar-se em todos eles, a fim de introduzir em
suas histórias o Reino de Deus. Assim “fomenta e assume e, ao assumir, purifica, fortalece e eleva todas as
capacidades, riquezas e costumes dos povos no que têm de bom” (LG 13b).
238. Nosso povo latino-americano chama espontaneamente o templo material de “casa de Deus”, porque intui
que ali se reúne a Igreja como “Família de Deus”. É a mesma expressão que a Bíblia usa repetidamente e
também o Concílio, para exprimir a realidade mais profunda e íntima do Povo de Deus (Sl 60,8; Dt 32,8s; Ef
2,19; Rm 8,29).
239. Esta visão da Igreja toca profundamente o homem da AL que tem em alta estima os valores da família e
que procura com ânsia, em face da frieza crescente do mundo moderno, a maneira de salvá-los. Nota-se uma
reação em muitos países tanto no despontar da pastoral familiar quanto na multiplicação das CEBs, onde se
torna possível a nível de experiência humana uma intensa vivência da realidade da Igreja como família de
Deus.
240. Muitas paróquias e dioceses acentuam também o aspecto familiar. Sabem que o latino-americano,
necessita de uma família e que a procura e que desta maneira encontrará na Igreja respostas para as suas
necessidades. Não se trata aqui de uma tática psicológica, mas sim da fidelidade à própria identidade. Porque a
Igreja não é o lugar em que os homens “se sentem”, mas o lugar em que “se fazem” real, profunda,
ontologicamente “família de Deus”. Convertem-se verdadeiramente em filhos do Pai em Jesus Cristo, que os
torna participantes de sua vida, pelo poder do Espírito mediante o batismo. Esta graça da filiação divina é o
grande tesouro que a Igreja deve oferecer aos homens de nosso Continente.
241. Da filiação em Cristo nasce a fraternidade cristã. O homem moderno não tem conseguido construir uma
fraternidade universal na terra, porque procura uma fraternidade descentrada e sem origem comum. Esqueceu
que os homens só têm uma maneira de se tornarem irmãos: reconhecer que procedem do mesmo Pai.
242. A Igreja, família de Deus, é o lar onde cada filho e cada irmão é também senhor, destinado a participar do
domínio de Cristo sobre a criação e da história. Este domínio deve ser aprendido e conquistado mediante um
continuado processo de conservação e assimilação ao Senhor.
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243. O fogo que dá vida à família de Deus é o Espírito Santo. É ele que suscita a comunhão de fé, esperança e
caridade ou amor, que constitui como que sua alma invisível, sua dimensão mais profunda, a raiz do
compartilhar cristão em outros níveis. E, uma vez que a Igreja é formada por homens dotados de corpo e alma,
a comunhão interior deve exprimir-se visivelmente. A capacidade de compartilhar será sinal da profundidade da
comunhão interior e de sua credibilidade para fora. Daí a gravidade e o escândalo de tudo que é desunião na
Igreja. Na Igreja é que se julga a própria missão que Jesus confiou a Igreja: sua capacidade de ser sinal de que
Deus quer por meio dela transformar os homens em família sua.
244. Os problemas que afetam a unidade da Igreja provêm da diversidade de seus membros. Esta multidão de
irmãos que Cristo reuniu na Igreja não constitui uma realidade monolítica. Eles vivem sua unidade a partir da
diversidade com que o Espírito presenteou cada um, diversidade que se deve entender como colaboração
prestada à riqueza do todo.
245. Esta diversidade pode fundar-se simplesmente na maneira de ser de cada um, na função que a cada um
corresponde no interior da Igreja e que distingue nitidamente o papel da hierarquia do papel do laicato. Ou em
carismas mais especiais que o Espírito suscita como o da vida religiosa ou outros parecidos. Por isso a Igreja é
como um corpo que, gerado constantemente, alimentado e renovado pelo Espírito, cresce na direção da
plenitude de Cristo.
246. A força que assegura a coesão da família de Deus no meio das tensões e dos conflitos é em primeiro lugar
a própria vitalidade de sua comunhão na fé e no amor. Isto supõe não só o desejo e a determinação da
unidade, mas também a coincidência na verdade plena de Jesus Cristo. Também asseguram e constróem a
unidade da Igreja os sacramentos. A Eucaristia significa nesta unidade a sua realidade mais profunda, pois
congrega o povo de Deus como família que participa de uma única mesa onde a vida de Cristo, entregue
sacrificalmente, se faz a única vida de todos.
247. A Eucaristia orienta-nos de modo imediato para a hierarquia sem a qual ela é impossível; porque foi aos
apóstolos que o Senhor deu o mandato de celebrá-la “em minha memória” (Lc 22,19). Os pastores da Igreja,
sucessores dos apóstolos, constituem por isso mesmo o centro visível onde se constrói, aqui na terra, a unidade
da Igreja.
248. Segundo o Concílio o papel dos pastores é eminentemente paterno (LG 28; CD 16; PO 9). Torna-se então
evidente que acontece na Igreja o que acontece em toda a família: a unidade dos filhos se realiza
fundamentalmente na direção do alto. Quando a comunicação com a Igreja se enfraquece e até se rompe, são
também os pastores os ministros sacramentais da reconciliação.
249. Este caráter paterno não deixa que ninguém esqueça que os pastores estão no interior da família de Deus
a serviço desta família. São irmãos chamados a cuidar da vida que o Espírito suscita, livremente, nos demais
irmãos. É dever dos pastores respeitar esta vida, acolhê-la, orientá-la e promovê-la, ainda que tenha nascido
independentemente da iniciativa deles. Por isso é necessário cuidado para “não extinguir o Espírito nem
desprezar a profecia” (lTs 5,19). Os pastores vivem para os outros. “Para que tenham a vida e a tenham em
abundância” (Jo 10,10). Tarefa de unidade não significa exercício de poder arbitrário. Autoridade é serviço
prestado à vida. Estes serviços dos pastores inclui o direito e o dever de corrigir e decidir, com a clareza e a
firmeza que sejam necessárias.
250. O Povo de Deus, em que habita o Espírito, é também um Povo Santo. Mediante o batismo, o próprio
Espírito o tornou participante da vida divina o ungiu como povo messiânico e o revestiu da santidade da vida
divina recebida. Esta santidade recorda ao Povo de Deus a dimensão vertical e constituinte da sua comunhão. É
um povo que não apenas nasce de Deus, mas também se orienta para ele, como povo consagrado, para
render-lhe culto e glória. O Povo de Deus aparece assim como o seu templo vivo, morada de sua presença
entre os homens. Nele, nós cristãos somos pedras vivas.
251. Os cidadãos deste povo devem caminhar na terra mas como cidadãos do céu, com seu coração enraizado
em Deus, através da oração e da contemplação. Esta atitude não significa fuga diante do terreno, mas sim
condição para uma entrega fecunda aos homens. Porque quem não aprendeu a adorar a vontade do Pai no
silêncio da oração, dificilmente conseguirá fazê-lo quando sua condição de irmão lhe pedir renúncia, dor ou
humilhação.
252. O culto que Deus nos pede expresso na oração e na liturgia prolonga-se na vida cotidiana através do
esforço que se faz para converter tudo em oferenda e oblação. Como membros de um povo já santificado pelo
batismo, somos chamados, nós cristãos, a manifestar esta santidade. “Sede perfeitos como o vosso Pai celeste
é perfeito” (Mt 5,48). Esta santidade exige o cultivo tanto das virtudes sociais como da moral pessoal. Tudo o
que atenta contra a dignidade do corpo humano que é chamado a ser templo de Deus implica profanação e
sacrilégio e entristece o Espírito. Vale isto para o homicídio e a tortura, mas também para a prostituição, para a
pornografia, o adultério, o aborto e qualquer outro abuso sexual.
253. Neste mundo não conseguirá nunca a Igreja viver, em plenitude, sua vocação universal para a santidade.
Permanecerá sempre composta de justos e pecadores. Mais: pelo coração de cada cristão passa a linha que
divide a parte que temos de justos da que temos de pecadores.
254. A Igreja, concebendo-se como povo, se define como uma realidade no seio da história que caminha para
uma meta ainda não alcançada.
255. Por ser um povo histórico, a natureza da Igreja exige visibilidade em nível de estrutura social. O Povo de
Deus considerado como “família” já tinha a conotação de uma realidade visível, porém num plano
eminentemente vital. A acentuação do caráter histórico sublinha a necessidade que há de se exprimir tal
realidade como instituição.
256. Este caráter social institucional se manifesta na Igreja através de uma estrutura visível e clara que ordena
a vida de seus membros, determina suas funções e relações, seus direitos e deveres.
257. A Igreja enquanto Povo de Deus reconhece apenas uma autoridade: Cristo. Ele é o pastor que a guia.
Todavia os laços que a prendem a ele são muito mais profundos do que os de um simples trabalho de direção.
Cristo é a autoridade da Igreja no sentido mais profundo da palavra, porque é seu autor. Porque é fonte de sua
vida e unidade, sua cabeça. Esta capitalidade é a misteriosa relação vital que o vincula a todos os seus
membros. Por isso a participação de sua autoridade aos Pastores ao longo da história nasce e parte desta
mesma realidade. É muito mais do que um simples poder jurídico. É verdadeira participação no mistério de sua
capitalidade. E por isso é uma realidade de ordem sacramental.
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258. Os Doze, presididos por Pedro, foram escolhidos por Jesus para participar dessa misteriosa relação que o
prende à sua Igreja. Foram constituídos e consagrados por ele como sacramentos vivos de sua presença, para
torná-los presente e visível, como cabeça e pastor, no meio de seu povo. Desta comunhão profunda no mistério
é que decorre como conseqüência o poder de “atar e desatar”. Considerado em sua totalidade, o mistério
hierárquico é uma realidade de ordem sacramental, vital e jurídica com a própria Igreja.
259. Este mistério foi confiado a Pedro e aos outros apóstolos, cujos sucessores são hoje em dia o Romano
Pontífice e os bispos, a quem se unem como colaboradores os presbíteros e diáconos. Os pastores da Igreja
não a guiam apenas em nome do Senhor: exercem também a função de mestres da verdade e presidem
sacerdotalmente ao culto divino. O dever de obediência do Povo de Deus aos pastores que o conduzem fundase menos em considerações jurídicas do que no respeito de quem crê que neles o Senhor tem uma presença
sacramental. Esta é sua realidade objetiva de fé, independente de toda consideração pessoal.
260. Na AL, desde o Concílio e Medellín, percebe-se uma grande mudança na maneira de se exercer a
autoridade dentro da Igreja. Acentuou-se o seu caráter de serviço e sacramento, como também a sua
dimensão de afeto colegial. Esta encontrou sua expressão não apenas a nível do conselho presbiterial
diocesano, mas também através das conferências episcopais e do CELAM.
261. Esta visão da Igreja, enquanto povo histórico e socialmente estruturado, é um marco ao qual
obrigatoriamente deve referir-se também a reflexão teológica a respeito das CEBs de nosso Continente, pois
introduz elementos que permitem complementar o acento que as referidas comunidades colocam no dinamismo
vital das bases e na fé que é compartilhada com mais espontaneidade em comunidades pequenas. A Igreja
como povo histórico institucional representa a estrutura mais ampla, universal e definida, dentro da qual se
devem inscrever vitalmente as CEBs, para não correrem o risco de degenerar em anarquia organizativa, por um
lado, ou em elitismo fechado e sectário, por outro.
262. Alguns dos aspectos do problema da “Igreja popular” ou dos “magistérios paralelos” se insinuam nesta
linha: a seita tende sempre ao auto-abastecimento quer jurídico quer doutrinal; integradas na totalidade do
Povo de Deus, as CEBs evitarão com certeza estes escolhos e corresponderão às esperanças que a Igreja da AL
nelas deposita.
263. O problema da “Igreja popular”, ou seja, a Igreja que nasce do povo, apresenta diversos aspectos. Se se
entende Igreja popular como aquela que procura encarnar-se nos meios populares do nosso Continente e que,
por isso mesmo, surge da resposta de fé que os grupos do povo dêem ao Senhor, evita-se o primeiro
obstáculo: a negação aparente da verdade fundamental que ensina que a Igreja sempre nasce de uma primeira
iniciativa que “vem do alto”, isto é, do Espírito que a suscita e do Senhor que a convoca. Esta designação,
porém, parece pouco feliz. Todavia, a “Igreja popular” aparece como distinta de “outra”, identificada como a
Igreja “oficial” ou “institucional”, que é acusada de ser “alienante”. Isto implicaria uma divisão no interior da
Igreja e uma negação inaceitável da função da hierarquia. Tais posições, de acordo com João Paulo II,
poderiam ser inspiradas por conhecidos condicionamentos ideológicos.
264. Outro problema candente na América Latina e relacionado com a condição histórica do Povo de Deus é o
das mudanças na Igreja. Ao caminhar através da história, a Igreja muda necessariamente, mas apenas no
exterior e acidentalmente. Não se pode falar, portanto, de uma contraposição entre a “Igreja nova” e a “Igreja
velha”, como alguns o pretendem (João Paulo II, Catedral do México). O problema das mudanças tem feito
sofrer a muitos cristãos, que viram cair por terra uma forma de viver a Igreja que eles julgaram completamente
imutável. É importante ajudá-los a distinguir os elementos divinos dos elementos humanos da Igreja. Cristo,
enquanto Filho de Deus, permaneceu sempre idêntico a si mesmo, mas em seu aspecto humano foi mudando
sem cessar: de estatura, de rosto, de aspecto. O mesmo acontece com a Igreja.
265. Em outro extremo estão os que quiseram viver uma mudança contínua. Não é este o sentido de ser
peregrinos. Não estamos à procura de tudo. Existe algo que já possuímos na esperança, mas com segurança e
do qual devemos dar testemunho. Somos peregrinos, mas também somos testemunhas. Nossa atitude é de
tranqüilidade e de alegria por aquilo que já encontramos e de esperança pelo que ainda nos falta. Tampouco é
certo que todo caminho se faz andando. O caminho pessoal, em suas circunstancias concretas, sim, mas o
largo caminho que é comum aos povos de Deus já está aberto, já foi percorrido por Cristo e pelos santos, e em
especial pelos santos da América Latina: os que morreram defendendo a integridade da fé e a liberdade da
Igreja, servindo aos pobres, servindo aos índios, servindo aos escravos Foi percorrido igualmente pelos que
alcançaram os mais altos cumes da contemplação. Eles caminham conosco. Ajudam-nos com sua intercessão.
266. Ser peregrino implica sempre uma cota inevitável de insegurança e de risco. Ela é acrescida pela
consciência de nossa fraqueza e nosso pecado. É parte do morrer cotidiano em Cristo. A fé no-lo permite
assumir com esperança pascal. Os últimos dez anos têm sido violentos em nosso Continente. Mas caminhamos
na certeza de que o Senhor saberá transformar a dor, o sangue e a morte, que no caminho da história vão
deixando os nossos povos e a nossa Igreja, em sementes de ressurreição para a América Latina. Reconfortanos o Espírito Santo e a Mãe fiel, sempre presentes no caminhar do Povo de Deus.
267. Na força da consagração messiânica do batismo, o Povo de Deus é enviado para servir ao crescimento do
Reino nos demais povos. É enviado como povo profético que anuncia o Evangelho ou faz discernimento das
vozes do Senhor no coração da história. Anuncia onde se manifesta a presença de seu Espírito. Denuncia onde
opera o mistério da iniqüidade, mediante fatos e estruturas que impedem uma participação mais fraterna na
construção da sociedade e no desfrutar dos bens que Deus criou para todos.
268. Nos últimos dez anos comprovamos a intensificação da função profética. Assumir tal função tem sido
trabalho duro para os pastores. Temos procurado ser a voz dos que não têm voz e testemunhar a mesma
predileção do Senhor com os pobres e os que sofrem. Cremos que nossos povos sentiram que estamos mais
perto deles. Com certeza conseguimos iluminar e ajudar. Com certeza, também, poderíamos ter feito mais.
Agora, colegialmente, tentaremos interpretar a passagem do Senhor pela América Latina.
269. Outra forma privilegiada de evangelizar é a celebração da fé na liturgia e nos sacramentos. Aí aparece o
Povo de Deus como Povo Sacerdotal, investido de um sacerdócio universal do qual participam todos os
batizados, mas que difere essencialmente do sacerdócio hierárquico.
270. O Povo de Deus, como Sacramento universal de salvação, está inteiramente a serviço da comunhão dos
homens com Deus e do gênero humano entre si. A Igreja é, portanto, um povo de servidores. Seu modo
próprio de servir é evangelizar; é um serviço que só ela pode prestar. Determina sua identidade e a
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originalidade de sua contribuição. Este serviço evangelizador da Igreja se dirige a todos os homens, sem
distinção. Mas nele sempre há de refletir a especial predileção de Jesus pelo mais pobres e sofredores.
271. Dentro do Povo de Deus, todos hierarquia, leigos, religiosos são servidores do Evangelho. Cada qual
segundo seu papel e carisma próprios. A Igreja, como servidora do Evangelho, serve ao mesmo tempo a Deus
e aos homens; mas para conduzir estes ao Reino de seu Senhor, o único de quem ela, junto com a Virgem
Maria, se proclama escrava e a quem subordina todo seu serviço humano.
272. A Igreja evangeliza, em primeiro lugar, mediante o testemunho global de sua vida. Assim, na fidelidade à
sua condição de sacramento, trata de ser mais e mais um sinal transparente ou modelo vivo da comunhão de
amor em Cristo que anuncia e se esforça por realizar. A pedagogia da encarnação nos ensina que os homens
necessitam de modelos preclaros que os guiem. A América Latina necessita igualmente de tais modelos.
273. Cada comunidade eclesial deveria esforçar-se por constituir para o Continente um exemplo de modelo de
convivência onde consigam unir-se a liberdade e a solidariedade, onde a autoridade se exerça cor o espírito do
Bom Pastor, onde se viva uma atitude diferente diante da riqueza, onde se ensaiem formas de organização e
estruturas de participação, capazes de abrir caminho para um tipo mais humano de sociedade, e, sobretudo,
onde inequivocamente se manifeste que, sem uma radical comunhão com Deus em Jesus Cristo, qualquer outra
forma de comunhão puramente humana acaba se tornando incapaz de sustentar-se e termina fatalmente
voltando-se contra o próprio homem.
274. Para os próprios cristãos, a Igreja deveria transformar-se num lugar em que aprendem a viver a fé
experimentando-a e descobrindo-a encarnada nos outros. Do modo mais urgente, deveria ser a escola onde se
eduquem homens capazes de fazer história, para levar eficazmente com Cristo a história de nossos povos até
ao Reino.
275. Diante dos desafios históricos que enfrentam nossos povos, encontramos entre os cristãos dois tipos de
reações extremas: os “passivistas”, que crêem não poder e não dever intervir, esperando que só Deus atue e
liberte; os “ativistas”, que numa perspectiva secularizada, consideram Deus distante, como se houvesse
entregue a completa responsabilidade da história aos homens, os quais, por essa razão, procuram angustiada e
freneticamente levá-la para diante.
276. A atitude de Jesus foi outra. Nele culminou a sabedoria ensinada por Deus a Israel. Este havia encontrado
Deus em meio de sua história. Deus o convidou a forjá-la juntos, em Aliança. Ele marcava o caminho e a meta
e exigia a colaboração livre e confiante de seu Povo. Jesus aparece igualmente, atuando na história, pela mão
de seu Pai. Sua atitude é, ao mesmo tempo, de total confiança e de máxima corresponsabilidade e
compromisso. Porque sabe que tudo está nas mãos do Pai, que cuida das aves e dos lírios do campo. Mas sabe
também que a ação do Pai procura passar através da sua.
277. Como o Pai é o protagonista principal, Jesus procura seguir seus caminhos e ritmos. Sua preocupação de
cada instante consiste em sintonizar fiel e rigorosamente com a vontade do Pai. Não basta conhecer a meta e
caminhar para ela. Importa conhecer e esperar a hora, que para cada passo o Pai assinalou, perscrutando os
sinais de sua Providência. Dessa docilidade filial dependerá toda a fecundidade da obra.
Diz-se que o fato de maior relevância política da Idade Média foi a fundação dos monges beneditinos, porque
sua forma de vida comunitária transformou-se no grande modelo de organização social da Europa nascente.
278. Além disso, Jesus entende perfeitamente que não se trata de libertar os homens do pecado e de suas
dolorosas conseqüências. Ele sabe muito bem o que hoje tanto se cala na América Latina: que se deve libertar
a dor pela dor, isto é, assumindo a Cruz e convertendo-a em fonte de vida pascal.
279. Para que a América Latina seja capaz de converter suas dores em crescimento para uma sociedade
verdadeiramente participada e fraterna, precisa educar homens capazes de forjar a história segundo a “práxis”
de Jesus, entendida como a explicitamos a partir da teologia bíblica da história. O Continente precisa de
homens conscientes de que Deus os chama para atuar na aliança com ele. Homens de coração dócil, capazes
de tornar seus os caminhos e o ritmo que a Providência indique. Especialmente capazes de assumir sua própria
dor e a de nossos povos e convertê-los, com espírito pascal, em exigência de conversão pessoal, em fonte de
solidariedade com todos os que compartilham este sofrimento e em desafio para a iniciativa e a imaginação
criadoras.
280. Através da ação de cristãos evangelicamente comprometidos, a Igreja pode completar sua missão de
Sacramento de salvação tornando-se instrumento do Senhor, que dinamize eficazmente em direção a ele a
história dos homens e dos povos.
281. A realização histórica desse serviço evangelizador será sempre árdua e dramática, porque o pecado, força
de ruptura, há de impedir constantemente o crescimento no amor e a comunhão tanto a partir do coração dos
homens, como a partir das diversas estruturas por eles criadas, nas quais o pecado de seus autores imprimiu
sua marca destruidora. Neste sentido, a situação de miséria, marginalidade, injustiça e corrupção que fere
nosso Continente, exige do Povo de Deus e de cada cristão um autêntico heroísmo em seu compromisso
evangelizador, a fim de poder superar semelhantes obstáculos. Diante de tal desafio, a Igreja sabe que é
limitada e pequena, mas se sente animada pelo Espírito e protegida por Maria. Sua poderosa intercessão lhe
permitirá superar as “estruturas do pecado” na vida pessoal e social e lhe obterá a “verdadeira libertação”, que
vem de Cristo Jesus (João Paulo II, Zapopán 11).
282. Em nossos povos, o Evangelho tem sido anunciado, apresentando a Virgem Maria como sua realização
mais alta. Desde os primórdios em sua aparição e invocação de Guadalupe Maria tornou-se o grande sinal, de
rosto materno e misericordioso, da proximidade do Pai e de Cristo com quem ela nos convida a entrar em
comunhão. Maria foi também a voz que deu impulso à união dos homens e dos povos. Como em Guadalupe, os
outros santuários marianos do Continente são sinais do encontro da fé da Igreja com a história latinoamericana.
283. Paulo VI afirmou que a devoção a Maria é um elemento “qualificador” e “intrínseco” da “genuína piedade
da Igreja” e do “culto cristão”. Isto é uma experiência vital e histórica da América La tina. Esta experiência,
reafirma-o João Paulo II, pertence à intima “identidade própria destes povos” (João Paulo II, Zapopán 2).
284. Sabe o povo que encontra Maria na Igreja Católica. A piedade mariana é com freqüência o vínculo
resistente que mantém fiéis à Igreja setores que carecem de atenção pastoral adequada.
285. O povo fiel reconhece na Igreja a família que tem por mãe a mãe de Deus. A Igreja confirma o seu
instinto evangélico segundo o qual Maria é o modelo perfeito do cristão, a imagem ideal da Igreja.
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286. A Igreja “instruída pelo Espírito Santo venera” Maria “como mãe muito amada, com afeto de piedade
filial” (LG 13). Foi nessa fé que o Papa Paulo VI quis proclamar Maria “Mãe da Igreja”.
287. Foi-nos revelada a fecundidade maravilhosa de Maria. Ela torna-se Mãe de Deus, Mãe do Cristo histórico,
no Fiat da anunciação, quando o Espírito Santo a cobre com sua sombra. É Mãe da Igreja porque é Mãe de
Cristo, Cabeça do Corpo Místico. Além disso, é nossa Mãe “por ter cooperado com seu amor” (LG 53), no
momento em que do coração traspassado de Cristo nascia a família dos redimidos; “por isso é nossa Mãe na
ordem da graça” (LG 61). É a vida de Cristo que irrompe vitoriosa em Pentecostes, onde Maria implorou para a
Igreja o Espírito Santo vivificador.
288. A Igreja, pela evangelização, gera novos filhos hoje. Esse processo que consiste em “transformar a partir
de dentro”, em “renovar a própria humanidade” (EN I8) é um verdadeiro renascimento. Neste parto, sempre
renovado, Maria é nossa Mãe.
Ela, gloriosa no céu, atua na terra. Participando do domínio do Cristo ressuscitado, “cuida com amor materno
dos irmãos de seu filho, que ainda peregrinam” (LG 62); seu grande cuidado é este: que os cristãos “tenham
vida abundante e cheguem à maturidade da plenitude de Cristo”.
289. Maria não vela apenas pela Igreja. Tem um coração tão grande quanto o mundo e intercede ante o
Senhor da história por todos os povos. Isto bem registra a fé popular que põe nas mãos de Maria, como rainha
e mãe, o destino de nossas nações.
290. Enquanto peregrinamos, Maria será a mãe educadora da fé (LG 63). Ela cuida que o Evangelho nos
penetre intimamente, plasme nossa vida de cada dia e produza em nós frutos de santidade. Ela precisa ser
cada vez mais a pedagoga do Evangelho na América Latina.
291. Maria é verdadeiramente Mãe da Igreja. Marca o Povo de Deus. Paulo VI faz sua uma fórmula concisa da
tradição: “Não se pode falar de Igreja sem que esteja presente Maria” (MC 28). Trata-se de uma presença
feminina, que cria o ambiente de família, o desejo de acolhimento, o amor e o respeito à vida. É presença
sacramental dos traços maternais de Deus. É uma realidade tão profundamente humana e santa que desperta
nos crentes as preces da ternura, da dor e da esperança.
292. Segundo o plano de Deus em Maria, “tudo se refere a Cristo e tudo depende dele” (MC 25). Toda sua
existência é uma plena comunhão com seu Filho. Ela deu seu sim a esse desígnio de amor. Aceitou-o
livremente na anunciação e foi fiel à palavra dada até o martírio do Gólgota. Foi a fiel companheira do Senhor
em todos os caminhos. A maternidade divina levou-a a uma entrega total. Foi uma doação generosa, cheia de
lucidez e permanente, unida a uma história de amor a Cristo íntima e santa, uma história única que culmina na
glória.
293. Maria, levada ao máximo na participação com Cristo, é íntima colaboradora de sua obra. Foi “algo
inteiramente distinto de uma mulher passivamente remissiva ou de religiosidade alienante” (MC 37) ,Ela não é
apenas o fruto admirável da redenção; é também sua cooperadora ativa. Em Maria se manifesta preclaramente
que Cristo não anula a criatividade dos que o seguem. Ela, associada a Cristo, desenvolve todas as suas
capacidades e responsabilidades humanas, até chegar a ser a nova Eva juntamente com o novo Adão. Maria,
por sua livre cooperação na nova aliança de Cristo, é junto a ele protagonista da história. Por esta comunhão e
participação, a Virgem Imaculada vive agora imersa no mistério da Trindade, louvando a glória de Deus e
intercedendo pelos homens.
294. Neste momento, em que nossa Igreja Latino-Americana quer dar um novo passo de fidelidade ao seu
Senhor, olhamos para a figura viva de Maria. Ela nos ensina que a virgindade é uma entrega exclusiva a Jesus
Cristo, em que a fé, a pobreza e a obediência ao Senhor se tornam fecundas pela ação do Espírito. Assim,
também a Igreja quer ser mãe de todos os homens, não à custa de seu amor a Cristo, afastando-se dele ou
postergando-o, mas precisamente pela sua comunhão íntima e total com ele. A virgindade materna de Maria
conjuga, no mistério da Igreja, essas duas realidades: toda de Cristo e com ele, toda servidora dos homens.
Silêncio, contemplação e adoração que dão origem à mais generosa resposta à missão, à mais fecunda
evangelização dos povos.
295. Maria, Mãe, desperta o coração do filho adormecido em cada homem. Assim, nos leva a desenvolver a
vida do batismo pela qual nos tornamos filhos. Ao mesmo tempo esse carisma materno faz crescer em nós a
fraternidade e assim Maria faz com que a Igreja se sinta uma família.
296. Maria “é reconhecida como modelo extraordinário da Igreja na ordem da fé. É aquela que crê, pois nela
resplandece a fé como dom, abertura, resposta e fidelidade. É a discípula perfeita que se abre à palavra e se
deixa penetrar por seu dinamismo. Quando não a compreende e fica surpresa, não a repele, ou põe de lado;
medita-a e conserva-a. E quando a palavra lhe soa dura aos ouvidos, persiste confiantemente no diálogo de fé
com Deus que lhe fala; assim na cena do encontro com Jesus no templo, assim em Caná, quando seu filho a
princípio rejeita sua súplica. Fé que leva a subir ao Calvário e a associar-se à cruz, como a única árvore da vida.
Pela sua fé é a Virgem fiel em quem se cumpre a bem-aventurança maior: “feliz aquela que acreditou” (Lc
1,45).
297. O Magnificat é espelho da alma de Maria. Neste poema conquista o seu cume a espiritualidade dos pobres
de Javé e o profetismo da Antiga Aliança. É o cântico que anuncia o novo Evangelho de Cristo. É o prelúdio do
Sermão da Montanha. Aí Maria se nos manifesta vazia de si própria e depositando toda sua confiança na
misericórdia do Pai. No Magnificat manifesta-se como modelo “para os que não aceitam passivamente as
circunstancias adversas da vida pessoal e social, nem são vítimas da alienação, como se diz hoje, mas que
proclamam com ela que Deus 'exalta os humildes' e se for o caso 'derruba os poderosos de seus tronos'...”
(João Paulo II, Homilia Zapopán, 4 - AAS LXXI p. 230).
298. A Imaculada Conceição apresenta-nos em Maria o rosto do homem novo redimido por Cristo, no qual
Deus recria ainda “mais admiravelmente” (Coleta da Natividade de Jesus) o projeto do paraíso. Na Assunção se
nos manifestam o sentido e o destino do corpo santificado pela graça. No corpo glorioso de Maria começa a
criação material a ter parte no corpo ressuscitado de Cristo. Maria, arrebatada ao céu, é a integridade humana,
corpo e alma, que agora reina intercedendo pelos homens, peregrinos na história. Essas verdades e mistérios
iluminam o Continente onde a profanação do homem é uma constante e onde muitos se fecham num fatalismo
passivo.
299. Maria é mulher. É “a bendita entre todas as mulheres”. Nela dignifica Deus a mulher elevando-a a
dimensões inimagináveis. Em Maria o Evangelho penetrou a feminilidade, redimiu-a e exaltou-a. Isto é de
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importância capital para nosso horizonte cultural, em que a mulher deve ser valorizada muito mais e em que
suas tarefas sociais se estão definindo com mais clareza e amplidão. Maria é urna garantia para a grandeza da
mulher, mostra a forma específica do ser mulher, com essa vocação de ser alma, dedicação que espiritualiza a
carne e que encarne o espírito.
300. A Virgem Maria fez-se a serva do Senhor. A Escritura apresenta-a como alguém que indo visitar Isabel
por ocasião do parto, presta-lhe o serviço muito maior de anunciar-lhe o Evangelho com as palavras do
Magnificat. Em Caná está atenta às necessidades da festa e sua intercessão provoca a fé dos discípulos que
“acreditam nele” (Jo 2,11). Todo serviço que Maria presta aos homens consiste em abri-los ao Evangelho e
convidá-los a obedecer-lhe: “Fazei o que vos disser” (Jo 2,5).
301. Deus se fez carne por meio de Maria, começou a fazer parte de um povo, constituiu o centro da história.
Ela é o ponto de união entre o céu e a terra. Sem Maria desencarna-se o Evangelho, desfigura-se e transformase em ideologia, em racionalismo espiritualista.
302. Paulo VI assinala a amplidão do serviço de Maria com palavras que têm um eco muito atual em nosso
Continente: ela e “a mulher forte que conheceu a pobreza e o sofrimento, a fuga e o exílio (cf. Mt 2,13-22);
situações estas que não podem escapar à atenção de quem quiser dar apoio, com espírito evangélico, às
energias libertadoras do homem e da sociedade. Apresentar-se-á Maria como a mulher que com a sua ação
favoreceu a fé da comunidade apostólica, em Cristo (cf. Jo 2, 1-12) e cuja função materna se dilatou, vindo a
assumir no Calvário, dimensões universais” (MC 37).
303. O povo latino-americano conhece bem tudo isso. A Igreja tem consciência de que “o que importa é
evangelizar não de maneira decorativa como se se tratasse de um verniz superficial” (EN 20). Esta Igreja que
com nova lucidez e nova decisão quer evangelizar no fundo, na raiz, na cultura do povo, volta-se para Maria
para que o Evangelho se torne mais carne, mais coração na América Latina. Esta é a hora de Maria, isto é, o
tempo do Novo Pentecostes a que ela preside com sua oração, quando, sob o influxo do Espírito Santo, a Igreja
inicia um novo caminho em seu peregrinar. Que Maria seja nesse caminho “estrela de evangelização sempre
renovada” (EN 81).
304. Visão cristã do homem, quer à luz da fé, quer à luz da razão, para julgar sua situação na América Latina a
fim de se contribuir na construção de uma sociedade mais cristã e, portanto, mais humana.
305. No mistério de Cristo, Deus baixa até ao abismo do ser humano para restaurar por dentro sua dignidade.
Oferece-nos assim a fé em Cristo, os critérios fundamentais para se obter uma visão integral do homem que,
por sua vez, ilumina e completa a imagem concebida pela filosofia e as contribuições das outras ciências
humanas, a respeito do ser do homem e de sua realização histórica.
306. Por seu lado tem a Igreja o direito e o dever de anunciar a todos os povos a visão cristã da pessoa
humana, pois sabe que precisa dela para iluminar a própria identidade e o sentido da vida e porque professa
que toda violação da dignidade humana é injúria ao próprio Deus, cuja imagem é o homem. Portanto, a
evangelização no presente e no futuro da América Latina exige da Igreja uma palavra clara sobre a dignidade
humana. Por meio dela se quer retificar ou integrar tantas visões inadequadas que se propagam em nosso
Continente das quais umas atentam contra a identidade e a genuína liberdade, outras impedem a comunhão;
outras não promovem a participação com Deus e com os homens.
307. A América Latina constitui o espaço histórico em que se dá o encontro de três universos culturais: o
indígena, o branco e o africano, que foram enriquecidos posteriormente por diversas correntes migratórias. Aí
se dá, ao mesmo tempo, uma convergência de maneiras diferentes de ver o mundo, o homem e Deus, e de
reagir frente a eles. Forjou-se uma espécie de mestiçagem latino-americana. Embora em seu espírito
permaneça uma base de vivências religiosas marcadas pelo Evangelho, emergem também e se misturam
cosmovisões alheias à fé cristã. No decorrer do tempo teorias e ideologias introduzem em nosso continente
novos enfoques sobre o homem, que parcializam ou deformam aspectos de sua visão integral ou a ela se
fecham.
308. Não se pode desconhecer na AL a erupção da alma religiosa primitiva à qual se prende uma visão da
pessoa como prisioneira das formas mágicas de ver o mundo e de atuar sobre ele. O homem não é dono de si,
mas vítima de forças ocultas. Nesta visão determinista, não encontra outra atitude senão colaborar com essas
forças ou aniquilar-se diante delas. Acresce ainda, às vezes, a crença na reencarnação por parte dos adeptos de
várias formas de espiritismo e de religiões orientais. Não poucos cristãos, ignorando a autonomia própria da
natureza e da história, continuam crendo que tudo o que acontece é determinado e imposto por Deus. Daí a
prática da feitiçaria e o interesse crescente pelos horóscopos em algumas regiões.
309. Uma variante desta visão determinista, porém mais de tipo fatalista e social, se apoia na idéia errônea de
que os homens não são fundamentalmente iguais. Tal diferença articula nas relações humanas muitas
discriminações e marginalizações incompatíveis com a dignidade do homem. Mais do que na teoria, essa falta
de respeito à pessoa se manifesta em expressões e atitudes daqueles que se julgam superiores aos outros. Po
isso, com freqüência, domina uma situação de desigualdade em que vivem operários, camponeses índios,
empregadas domésticas e tantos outros setores.
310. Restrita até agora a certos setores da sociedade latino-americana, ganha cada vez mais importância a
idéia de que a pessoa humana se reduz, em última instancia, a seu psiquismo. Na visão psicologista do homem,
segundo sua expressão ma radical, a pessoa se apresenta como vítima do instinto fundamental erótico ou com
um simples mecanismo de resposta a estímulos, carente de liberdade. Fechada para Deus e para os homens
uma vez que a religião, como a cultura e a própria história seriam apenas sublimações do instinto sensual, a
negação da própria responsabilidade conduz não poucas vezes ao pansexualismo e justifica o machismo latinoamericano.
311. Sob o signo do econômico, podem-se assinalar na América Latina três visões do homem que, embora
distintas, têm raiz comum. Das três talvez a menos consciente e, apesar de tudo, a mais generalizada seja a
visão consumista. A pessoa humana está como que lançada na engrenagem da máquina da produção
industrial; é vista apenas como instrumento de produção e objeto de consumo. Tudo se fabrica e se vende em
nome dos valores do ter, do poder e do prazer, como se fossem sinônimos da felicidade humana. Impede-se
assim o acesso aos valores espirituais e promove-se, em razão do lucro, uma aparente e mui onerosa
“participação” no bem comum.
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312. A serviço da sociedade de consumo, mas projetando-se para além da mesma, o liberalismo econômico, de
práxis materialista, apresenta-nos uma visão individualista do ser humano. Segundo esta visão, a dignidade da
pessoa está na eficácia econômica e na liberdade individual. Encerrada em si própria e com freqüência aferrada
ao conceito religioso de salvação individual, cega-se para as exigências da justiça social e coloca-se a serviço
do imperialismo internacional do dinheiro, a que se associam muitos governos esquecidos de suas obrigações
em relação ao bem comum.
313. Oposto ao liberalismo econômico de forma clássica e em luta permanente contra as suas conseqüências
injustas, o marxismo clássico substitui a visão individualista do homem por uma visão coletivista, quase
messiânica, do mesmo. A meta existencial do ser humano coloca-se no desenvolvimento das forças materiais
de produção. A pessoa não é originariamente sua consciência; é antes constituída por sua existência social.
Despojada do arbítrio interno que lhe pode assinalar o caminho da realização pessoal, recebe suas normas de
comportamento unicamente daqueles que são responsáveis pela mudança das estruturas sócio-políticoeconômicas. Desconhece, portanto, os direitos humanos, especialmente o direito à liberdade religiosa, que está
na base de todas as liberdades. Desta forma, a dimensão religiosa, cuja origem estaria nos conflitos da infraestrutura econômica, se orienta para uma fraternidade messiânica sem relação com Deus. Materialista e ateu, o
humanismo marxista reduz o ser humano, em última instancia, às estruturas externas.
314. Menos conhecida, mas atuante na organização de não poucos governos da AL, a visão que poderíamos
denominar estatista do homem tem sua base na teoria da Segurança Nacional. Submete o indivíduo ao serviço
ilimitado da suposta guerra total contra os conflitos culturais, sociais, políticos e econômicos e através deles,
contra a ameaça do comunismo. Ante este perigo permanente, real ou possível, se limitam, como em toda
situação de emergência, as liberdades individuais; e a vontade do Estado se confunde com a vontade da Nação.
O desenvolvimento econômico e o potencial bélico sobrepõem-se às necessidades das massas abandonadas.
Embora necessária a toda a organização política, a Segurança Nacional, vista sob este angulo, apresenta-se
como um absoluto acima das pessoas. Em seu nome institucionaliza-se a insegurança dos indivíduos.
315. A organização técnico-científica de certos países está gerando uma visão cientificista do homem, cuja
vocação é a conquista do universo. Nesta visão só se reconhece como verdade o que pode ser demonstrado
pela ciência. O próprio homem é reduzido à sua definição cientifica. Em nome da ciência justifica-se tudo, até o
que constitui uma afronta à dignidade humana. Simultaneamente se submetem as comunidades nacionais às
decisões de um novo poder, a tecnocracia. Uma espécie de engenharia social pode controlar os espaços de
liberdade dos indivíduos e instituições com o risco de reduzi-los a meros elementos de cálculo.
316. É grave obrigação nossa proclamar, ante os irmãos da AL, a dignidade que é própria de todos, sem
nenhuma distinção e que, contudo, vemos conculcada tantas vezes de maneira extrema. Ao reivindicar tal
dignidade move-nos a revelação que está contida na mensagem e na própria pessoa de Jesus Cristo: “Ele
conhecia o que há no homem (Jo 2,25); contudo não hesitou em “tomar a forma de escravo” (Fl 2,7), nem se
recusou a viver até à morte junto dos postergados, para fazê-los participantes da exaltação que ele próprio
mereceu de Deus Pai.
317. Professamos pois que todo homem e toda mulher, por mais insignificantes que pareçam, têm em si a
nobreza inviolável que eles próprios e os demais devem respeitar e fazer respeitar, incondicionalmente;
professamos também que toda a vida humana merece por si mesma, em qualquer circunstancia, sua
dignificação; e que toda convivência humana tem que fundar-se no bem comum, que consiste na realização
cada vez mais fraterna da dignidade comum e que exige não se instrumentalizem uns em favor de outros e que
todos estejam dispostos a sacrificar até seus bens particulares.
318. Condenamos todo menosprezo, diminuição ou injúria às pessoas e seus direitos inalienáveis; todo
atentado contra a vida humana, desde a que está oculta no seio materno até à que se julga inútil a que definha
na velhice; toda violação ou degradação da convivência entre os indivíduos, os grupos sociais e as nações.
319. É certo que o mistério do homem só se ilumina perfeitamente pela fé em Jesus Cristo, o qual tem sido
para a AL fonte histórica do anseio de dignidade, que hoje é clamoroso em nossos povos cheios de fé e
sofridos. Só a aceitação e o seguimento de Jesus Cristo nos abrem para as certezas mais reconfortantes e para
as exigências mais fecundas e difíceis da dignidade humana, uma vez que esta tem sua raiz na vocação
gratuita para vida que o Pai Celeste vai fazendo ouvir, de modo novo, através dos combates e das esperanças
história. Mas não temos dúvida de que, ao lutar pela dignidade, estamos unidos a outros homens lúcidos que se
esforçam sinceramente por libertar-se de enganos e atos de paixão e seguem a luz do Espírito que o Criador
lhes concedeu para reconhecer na própria pessoa e na pessoa dos outros um dom magnífico, um valor
irrenunciável, uma tarefa transcendente.
320. Deste modo, sentimo-nos urgidos a cumprir, por todos os meios, o que pode ser o imperativo original
desta hora de Deus, em nosso Continente: uma audaciosa profissão de cristianismo e um promoção eficiente da
dignidade humana e de seu fundamentos divinos, precisamente entre os que mais necessitam, ou porque a
desprezam ou sobretudo porque, sofrendo este desprezo, busca talvez às cegas a liberdade dos filhos de Deus
e o advento do homem novo em Jesus Cristo.
321. Deve-se revalorizar entre nós a imagem cristã dos homens. É forçoso e indispensável que volte a ressoar
essa palavra em que se vem cristalizando desde há muito tempo um sublime ideal de nossos povos,
LIBERDADE. Esta liberdade é a um tempo dom e tarefa. Ela não se alcança verdadeiramente sem a libertação
integral e é, em sentido válido, meta do homem segundo nossa fé, uma vez que “para a liberdade é que Cristo
nos libertou” (Gl 5,1) a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, como “filhos de Deus e coherdeiros do próprio Jesus Cristo” (Rm 8,17).
322. A liberdade implica sempre aquela capacidade que todos temos, em princípio, de dispor de nós mesmos, a
fim de irmos construindo uma comunhão e uma participação que hão de se plasmar em realidades definitivas,
em três planos inseparáveis: a relação do homem com o mundo como senhor, com as pessoas como irmão e
com Deus como filho.
323. Pela liberdade, projetada sobre o mundo material da natureza e da técnica, o homem - sempre em
comunidade de múltiplos esforços consegue a realização inicial de sua dignidade: submeter este mundo,
através do trabalho e da sabedoria, e humanizá-lo de acordo com os desígnios do Criador.
324. Mas a dignidade do homem verdadeiramente livre exige que ele não se deixe enclausurar nos valores do
mundo, particularmente nos bens materiais, mas que, como ser espiritual que é, se liberte de qualquer

61
escravidão e vá mais além até ao plano superior das relações pessoais onde se encontra consigo e com os
demais. A dignidade dos homens se realiza aqui, no amor fraterno, entendido com toda a amplitude que o
Evangelho lhe deu e que inclui o serviço mútuo, a aceitação e promoção prática dos outros, especialmente dos
mais necessitados.
325. Entretanto não seria possível a obtenção autêntica e permanente da dignidade humana neste nível, se
não estivéssemos ao mesmo tempo autenticamente libertados para realizar-nos no plano transcendente. Este é
o plano do Bem Absoluto no qual está sempre em causa a nossa liberdade, até quando parecemos ignorá-lo. É
o plano da confrontação iniludível com o mistério divino de alguém que, na qualidade de Pai, chama os homens
e lhes dá a capacidade de ser livres, que os guia providencialmente e, já que eles podem fechar-se a ele e até
mesmo rejeitá-lo, os julga e sanciona para a vida ou para a morte eterna, de acordo com aquilo que tenham
realizado livremente. É uma imensa responsabilidade que é outro sinal da grandeza mas também do risco que
se inclui na dignidade humana.
326. Através da unidade indissolúvel destes três planos aparecem melhor as exigências de comunhão e
participação que brotam desta dignidade. Se no plano transcendente se realiza em plenitude nossa liberdade
pela aceitação filial e fiel de Deus, entramos em comunhão de amor com o mistério divino e participamos de
sua própria vida. O contrário é romper com o amor filial, repelir e desprezar o Pai. São duas possibilidades
extremas que a revelação cristã chama graça e pecado. Elas, porém, não se realizam a não ser estendendo-se
simultaneamente aos outros dois planos, com imensas conseqüência, para a dignidade humana.
327. O amor de Deus que nos dignifica radicalmente se faz necessariamente comunhão de amor com os outros
homens e participação fraterna; para nós, hoje em dia, deve tornar-se sobretudo obra de justiça para com os
oprimidos, esforço de libertação para quem mais precisa. De fato, “ninguém pode amar a Deus a quem não vê,
se não ama o irmão a quem vê” (l Jo 4,20). Todavia a comunhão e a participação verdadeiras só podem existir
nesta vida projetadas no plano bem concreto das realidades temporais, de tal modo que o domínio, o uso e a
transformação dos bens da terra, dos bens da cultura, da ciência e da técnica se vão realizando em um justo e
fraterno domínio do homem sobre o mundo, tendo-se em conta o respeito da ecologia. O Evangelho nos deve
ensinar, em face das realidades em que vivemos imersos, que não se pode atualmente na AL amar de verdade
o irmão nem portanto a Deus sem que o homem se comprometa em nível pessoal e, em muitos casos, até em
nível estrutural com o serviço e promoção dos grupos humanos e dos estratos sociais mais pobres e
humilhados, arcando com todas as conseqüências que se seguem no plano destas realidades temporais.
328. Mas a uma atitude pessoal de pecado, à ruptura com Deus que degrada o homem, corresponde sempre,
no plano das relações interpessoais, a atitude de egoísmo, de orgulho, de ambição e inveja que geram
injustiça, dominação e violência em todos os níveis; corresponde à luta entre indivíduos, grupos, classes sociais
e povos bem como a corrupção, o hedonismo, a exacerbação sexual e a superficialidade nas relações mútuas.
Conseqüentemente se estabelecem situações de pecado que, em nível mundial, escravizam a tantos homens e
condicionam adversamente a liberdade de todos.
329. Temos de nos libertar deste pecado; do pecado que destrói a dignidade humana. Libertamo-nos
participando da vida nova que Jesus nos traz e também pela comunhão com ele no mistério da sua morte e
ressurreição, sob a condição de vivermos este mistério nos três planos já indicados, sem tornar exclusivo
nenhum deles. Assim não o reduziremos ao verticalismo da união espiritual com Deus desencarnada, nem ao
simples personalismo existencial feito de laços entre indivíduos ou pequenos grupos, nem muito menos ao
horizontalismo sócio-econômico-político.
330. O pecado está minando a dignidade humana que Jesus Cristo resgatou. Através de sua mensagem, de
sua morte e ressurreição, ele nos deu a vida divina: dimensão insuspeitada e eterna da nossa existência
terrena. Jesus Cristo, que está vivo em sua Igreja, sobretudo entre os mais pobres, quer hoje enaltecer esta
semelhança com o Deus de seu povo: pela participação do Espírito Santo em Cristo também nós podemos
chamar a Deus de Pai e nos tornarmos radicalmente irmãos. Ele nos faz tomar consciência do pecado contra a
dignidade humana, que se alastra pela AL; enquanto este pecado destrói a vida divina do homem, é o maior
dano que uma pessoa pode causar-se a si mesma e aos demais. Cristo, finalmente, nos oferece a sua graça
mais abundante que o nosso pecado. Dele vem o vigor que nos permite libertar-nos a nós e libertar os outros
do mistério da iniqüidade.
331. Jesus Cristo restaurou a dignidade original que os homens tinham recebido ao serem criados por Deus à
sua imagem, ao serem chamados a uma santidade ou consagração total ao Criador e destinados a conduzir a
história até a manifestação definitiva deste Deus que difunde sua bondade para alegria eterna de seus filhos em
um Reino que já começou.
332. Em Jesus Cristo chegamos a ser filhos de Deus, irmãos seus e participantes de seu destino, como agentes
responsáveis movidos pelo Espírito Santo para construirmos a Igreja do Senhor.
333. Em Jesus Cristo descobrimos a imagem do “homem novo” (Cl 3,10) à qual fomos configurados pelo
batismo e pela qual fomos assinalados pela confirmação imagem também daquilo a que todo homem é
chamado a ser, fundamento último de sua dignidade. Ao apresentar a Igreja, mostramos como nela tem de se
expressar e realizar comunitariamente a dignidade humana. Em Maria, encontramos a figura concreta em que
culmina toda libertação e santificação na Igreja. Estas figuras têm que robustecer hoje os esforços dos fiéis
latino-americanos em sua luta em prol da dignidade humana.
334. Perante Cristo e Maria devem revalorizar-se na AL os grandes traços da verdadeira imagem do homem e
da mulher: sendo todos fundamentalmente iguais membros da mesma estirpe, apesar da diversidade de sexos,
de línguas, de culturas e de formas de religiosidade, temos por vocação comum um destino único que por
incluir o alegre anúncio de nossa dignidade nos converte em evangelizados e evangelizadores de Cristo neste
Continente.
335. Nesta pluralidade e igualdade de todos, cada um conserva seu lugar e seu valor irrepetíveis, pois também
cada homem latino-americano deve sentir-se amado por Deus e escolhido por ele desde toda a eternidade por
mais que os homens não apreciem esse valor e esse lugar ou por pouco que cada um se estime a si próprio.
Como pessoas em diálogo, não podemos realizar nossa dignidade senão como senhores co-responsáveis de um
destino comum do qual Deus nos tornou capazes. inteligentes, isto é, aptos para discernir a verdade e segui-la
diante do erro e do engano, livres, isto é, não submetidos inexoravelmente aos processos econômicos e
políticos, embora nos reconheçamos humildemente condicionados por eles e obrigados a humanizá-los,
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submetidos, ao invés, a uma lei moral que vem de Deus e se faz ouvir na consciência dos indivíduos e dos
povos, ensinando, admoestando, repreendendo e enchendo-nos da verdadeira liberdade dos filhos de Deus.
336. Por outro lado, Deus nos deu a existência em um corpo pelo qual temos a possibilidade de nos comunicar
com os outros e de enobrecer o mundo. Por sermos homens, precisamos da sociedade onde estamos imersos e
que vamos transformando e enriquecendo com a nossa contribuição em todos os níveis, desde a família e os
grupos intermediários até ao Estado, cuja função indispensável consiste no serviço das pessoas e da própria
comunidade internacional. É necessária a sua integração, sobretudo a integração latino-americana.
337. Alegramo-nos, por isso, de que também em nossos povos se crie uma legislação em defesa dos direitos
humanos.
338. A Igreja tem obrigação de pôr em relevo este aspecto integral da evangelização, primeiro pela constante
revisão de sua própria vida e depois pelo anúncio fiel e pela denúncia profética. Para que tudo isso se faça de
acordo com o espírito de Cristo, devemos exercitar-nos no discernimento das situações e dos chamados
concretos que o Senhor faz em cada tempo. Isto exige atitude de conversão e de abertura e um sério
compromisso com aquilo que foi reconhecido como autenticamente evangélico.
339. Só assim se chegará a viver o que é mais característico da mensagem cristã a respeito da dignidade
humana, a qual está em ser mais e não ter mais. Isto se viverá tanto entre os homens que, acossados pelo
sofrimento, miséria, perseguição e morte, não vacilam em aceitar a vida no espírito das bem-aventuranças,
quanto entre aqueles que, renunciando a uma vida de prazer e de facilidades, se dedicam a praticar de um
modo realista, no mundo de hoje, as obras de serviço aos outros, critério e medida pelos quais Jesus Cristo há
de julgar até aqueles que não o tiverem reconhecido.
340. Nosso povo clama pela salvação e pela comunhão que o Pai lhe preparou e, no meio de suas lutas por
viver e encontrar o sentido profundo da vida, espera de nós, bispos, o anúncio da Boa Nova.
341. O que é pois evangelizar? Quem espera o nosso anúncio de salvação? Qual é a transformação das pessoas
e das culturas que a semente do Evangelho tem de fazer germinar? O que é que nos ensina a Igreja sobre a
autêntica libertação cristã? Como evangelizar a cultura e a religiosidade de nosso povo? O que diz o Evangelho
ao homem que anseia por sua promoção e quer viver seu compromisso político-social?
Propomos agora nossa reflexão sobre estas interrogações.
342. Há cinco séculos que estamos evangelizando a América Latina. Hoje vivemos um momento grande e difícil
desta evangelização. É verdade que a fé de nossos povos se exprime com evidência. No entanto constatamos
que nem sempre ela chega à sua maturidade, e está ameaçada pela pressão secularista, pelos abalos
provocados pelas mudanças culturais, pelas ambigüidades teológicas existentes em nosso meio e pelo influxo
de seitas proselitistas e de sincretismos que vêm de fora.
Nossa evangelização está marcada por algumas preocupações particulares e por acentos mais fortes:
343. - a redenção integral das culturas, antigas e novas, do nosso Continente tendo em conta a religiosidade
de nossos povos;
344. - a promoção da dignidade do homem e a libertação de todas as servidões e idolatrias.
345. - a necessidade de fazer com que a força do Evangelho penetre até ao centro de decisão, “às fontes
inspiradoras e aos modelos de vida social e política” (EN 19).
346. Nossos evangelizadores padecem, em certos casos, de uma espécie de confusão e desorientação a
respeito de sua identidade, do próprio significado da evangelização, do seu conteúdo e de suas motivações
profundas.
347. Para responder a esta situação e dar um novo impulso à evangelização, queremos dizer uma palavra clara
e esperançosa que estimule a evangelizar, com prazer e audácia, os nossos povos, em quem percebemos um
anseio profundo de receber o Evangelho de Cristo. Para este fim recordamos o sentido da evangelização, sua
dimensão e destino universal, como também os critérios e sinais que lhe manifestam a autenticidade.
348. A missão evangelizadora é de todo o Povo de Deus. Esta é sua vocação primordial, “sua identidade mais
profunda” (EN 14). É a sua felicidade. O Povo de Deus com todos os seus membros, instituições e planos existe
para evangelizar. O dinamismo do Espírito de Pentecostes anima-o e envia-o a todos os povos. Nossas Igrejas
particulares hão de escutar, com renovado entusiasmo, o mandato do Senhor: “Ide, pois, e fazei discípulos
meus todos os povos” (Mt 28,19).
349. A Igreja converte-se cada dia à palavra da verdade. Segue pelos caminhos da história a Cristo encarnado,
morto e ressuscitado e faz-se seguidora do Evangelho para transmiti-lo aos homens, com plena fidelidade.
350. A partir da pessoa chamada à comunhão com Deus e com os homens, o Evangelho deve penetrar em seu
coração, em suas experiências e modelos de vida, em sua cultura e ambientes, para fazer uma humanidade
nova com homens novos e caminharem todos na direção de uma nova maneira de ser, julgar, viver e conviver.
Este é um serviço que a todos nós obriga.
351. Afirmamos que a evangelização “deve conter sempre uma proclamação clara de que em Jesus Cristo,
Filho de Deus feito homem, morto e ressuscitado, se oferece a salvação a todos os homens como dom da graça
e misericórdia de Deus” (EN 27). E aqui está o que é a base, o centro e ao mesmo tempo o cume de seu
dinamismo, o conteúdo essencial da evangelização.
352. A evangelização da a conhecer Jesus como o Senhor que nos revela o Pai e nos comunica seu Espírito. Ela
chama-nos à conversão que é reconciliação e vida nova, leva-nos à comunhão com o Pai que nos torna filhos e
irmãos. Faz brotar, pela caridade derramada em nossos corações, frutos de justiça, perdão, respeito, dignidade
e paz no mundo.
353. A salvação que Cristo nos oferece dá sentido a todas as aspirações e realizações humanas, mas
questiona-as e excede-as infinitamente. Embora “comece certamente nesta vida, tem sua plenitude na
eternidade” (EN 27). Origina-se em Cristo, em sua encarnação, em toda a sua vida e alcança-se de maneira
definitiva, em sua morte e ressurreição. Prossegue na história dos homens pelo mistério da Igreja sob o influxo
permanente do Espírito que a precede, acompanha e lhe dá fecundidade apostólica.
354. Esta mesma salvação, centro da Boa Nova é libertação do que oprime o homem, mas sobretudo libertação
do pecado e do maligno, na alegria de se conhecer a Deus e de ser conhecido por ele, de a pessoa o ver e de se
entregar a ele” (EN 9).
355. Mas esta salvação tem “vínculos muito fortes” com a promoção humana em seus aspectos de
desenvolvimento e de libertação, parte integrante da evangelização. Estes aspectos brotam da própria riqueza
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da salvação, da ativação da caridade de Deus em nós, a que estes aspectos estão subordinados. A Igreja “não
necessita, portanto, de recorrer a sistemas e ideologias para amar e defender a libertação do homem e
colaborar com ela: no centro da mensagem de que é depositária e pregoeira, encontra inspiração para atuar
em prol da fraternidade, da justiça e da paz; para agir contra as dominações, escravidões, discriminações,
violências e atentados à liberdade religiosa, contra as agressões ao homem e a tudo quanto atenta contra a
vida” (João Paulo II, Discurso Inaugural III, 2).
A Igreja, mediante seu dinamismo evangelizador, gera este processo:
356. Dá testemunho de Deus, revelado em Cristo pelo Espírito, que dentro de nós clama Abba “Pai”. Assim
comunica a experiência de sua fé nele.
357. Anuncia a Boa Nova de Jesus Cristo, mediante a palavra da vida: este anúncio suscita a fé, a pregação, a
catequese progressiva que a alimenta e educa.
358. Gera a fé, que é conversão do coração e de vida, entrega da pessoa a Jesus Cristo; dá a participação de
sua morte, para que a vida de Cristo se manifeste em cada homem. Esta fé, que também denuncia o que se
opõe à construção do Reino, implica em rupturas que são necessárias e às vezes dolorosas.
359. Leva ao ingresso na comunidade dos fiéis, que perseveram na oração, na convivência fraterna e
celebram a fé e os seus sacramentos, cujo ápice é a Eucaristia.
360. Envia como missionários aos que receberam o Evangelho com ânsias de que todos os homens sejam
oferecidos a Deus e de que todos os povos o louvem.
361. Assim a Igreja, em cada um dos seus membros é consagrada em Cristo pelo Espírito, é enviada a pregar
a Boa Nova aos pobres e a “buscar e salvar o que estava perdido” (Lc 19,10).
362. A evangelização tem de calar fundo no coração do homem e dos povos. Por isso sua dinâmica procura a
conversão pessoal e a transformação social. A evangelização há de estender-se a todos os povos; por isso sua
dinâmica procura a universalidade do gênero humano. Ambos estes aspectos são de atualidade para
evangelizar hoje e amanhã a América Latina.
363. O fundamento desta universalidade é, antes de tudo, o mandato do Senhor: “Ide, pois, fazei discípulos
meus todos os povos” (Mt 28,19) e a unidade da família humana, criada por um mesmo Deus que a salva e a
assinala com sua graça. Cristo, morto por todos, atrai a todos por sua glorificação no Espírito. Quanto mais
convertidos a Cristo, tanto mais somos arrastados por seu anseio universal de salvação. Assim sendo, quanto
mais vital é a Igreja particular, tanto mais tornará presente e visível a Igreja universal e mais forte será o seu
movimento missionário na direção dos outros povos.
364. O nosso primeiro serviço para formar uma comunidade eclesial mais viva consiste em fazer a nossos
cristãos mais fieis e amadurecidos em sua fé, alimentando-os com uma catequese adequada e uma liturgia
renovada. Eles serão fermento no mundo e darão à evangelização extensão e vigor. Outra tarefa consiste em
atender às situações que mais precisam de evangelização:
365. Situações permanentes: nossos indígenas, habitualmente marginalizados quanto aos bens da sociedade e,
em alguns casos, ou não evangelizados ou evangelizados de forma insuficiente, os afro-americanos tantas
vezes esquecidos.
366. Situações novas (AG 6) que nascem de mudanças sócio-culturais e exigem uma outra evangelização:
pessoas que emigram para outros países; grandes aglomerações urbanas no próprio país; massas de todos os
estratos sociais em precária situação de fé; grupos expostos aos influxos de seitas e ideologias que não lhes
respeitam a identidade, que confundem e provocam divisões.
367. Situações particularmente difíceis: grupos cuja evangelização é urgente, mas muitas vezes adiada:
universitários, militares, operários, jovens, mundo da comunicação social etc.
368. Finalmente chegou para a América Latina a hora de intensificar os serviços recíprocos entre as Igrejas
particulares e de estas se projetarem para além de suas próprias fronteiras, ad gentes. É certo que nós
próprios precisamos de missionários, mas devemos dar de nossa pobreza. Por outro lado nossas Igrejas podem
oferecer algo de original e importante; o seu sentido de salvação e libertação, a riqueza de sua religiosidade
popular, a experiência das Comunidades Eclesiais de Base, a floração de seus ministérios, sua esperança e a
alegria de sua fé. Já se realizaram esforços missionários que se podem aprofundar e se devem ampliar.
369. Não podemos deixar de agradecer a generosa ajuda da Igreja universal e nesta ajuda a das Igrejas irmãs
pedindo que continuem a nos acompanhar especialmente na formação de agentes autóctones. Assim nos
sentiremos sempre fortalecido para assumir este compromisso universal e teremos maior capacidade de
responder ao serviço próprio de nossa Igreja particular.
370. O evangelizador participa da fé e da missão da Igreja que o envia. Necessita de critérios e sinais que
permitam discernir o que corresponde de fato à fé e à missão da Igreja, isto é, à vontade de se Senhor. “Cada
um considere como constrói, pois ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi lançado, que é Jesus
Cristo” ( 1 Cor 10-11). “Portanto, assim como acolhestes a Cristo Jesus, o Senhor, continuai a guiar-vos por
ele. Arraigai-vos nele e edificai-vos sobre ele, perseverai na fé que vos foi ensinada e transbordai em ações de
graça!” (Cl 2,6-7).
371. Estes critérios e sinais são inspiradores de una evangelização autêntica e viva. As distorções e
perplexidades freiam ou paralisam seu dinamismo. Apresentamos os seguintes critérios fundamentais:
372. A Palavra de Deus contida na Bíblia e na tradição viva da Igreja, particularmente expressa nos símbolos
ou profissões de fé e dogmas da Igreja. A Sagrada Escritura deve ser a alma da evangelização. Mas não
adquire só por si a clareza perfeita. Deve ser lida e interpretada dentro da fé viva da Igreja. Nossos símbolos ou
profissões de fé resumem a Sagrada Escritura e explicitam substancias de mensagem pondo em relevo a
“hierarquia das verdades”.
373. A Fé do Povo de Deus. :É a fé da Igreja universal que se vive e exprime concretamente em suas
comunidades particulares. Uma comunidade particular concretiza em si mesma a fé da Igreja universal e deixa
de ser comunidade privada e isolada; supera sua própria particularidade na fé da Igreja total.
374. O magistério da Igreja. O sentido da Escritura, dos símbolos e das formulações dogmáticas do passado
não brota só do próprio texto, mas também da fé da Igreja. No seio da comunidade encontramos a instancia de
decisão e interpretação autêntica e fiel da doutrina da fé e da moral; é o serviço do sucessor de Pedro que
confirma a seus irmãos na fé e dos bispos “sucessores dos apóstolos no carisma da verdade” (DV 8).
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375. Os teólogos prestam um serviço importante à Igreja: sistematizam a doutrina e as orientações do
magistério em urna síntese de contexto mais amplo, traduzem-na para uma linguagem adaptada ao tempo:
submetem a uma nova investigação os fatos e as palavras reveladas por Deus, para referi-las a novas situações
sócio-culturais, ou a novas descobertas e problemas suscitados pela ciência, pela história ou pela filosofia.
Servindo assim à Igreja, procurarão não causar prejuízo à fé dos fiéis, seja com explicações difíceis, seja
divulgando questões discutidas e discutíveis.
376. O trabalho teológico implica certa pluralidade que resulta do uso de “métodos e modos diferentes para
conhecer e expressar os divinos mistérios”. Existe, portanto, um pluralismo bom e necessário que procura
exprimir as legítimas diversidade, sem afetar a coesão e a concórdia. Também existem pluralismos que
fomentam a divisão.
377. Todos participamos da missão profética da Igreja. Sabemos que o Espírito distribui seu dons e carismas
para o bem de todo o corpo. Devemos recebê-lo com gratidão, mas seu discernimento, isto é, o juízo a respeito
de sua autenticidade e a regulamentação do seu exercício, corres ponde à autoridade na Igreja, à qual compete
antes de tudo não sufocar o Espírito, mas sim experimentar tudo e reter o que é bom.
Algumas atitudes nos revelam a autenticidade da evangelização:
378. Uma vida de profunda comunhão eclesial.
379. A fidelidade aos sinais da presença e da ação do Espírito nos povos e nas culturas que sejam expressão
das legítimas aspirações dos homens. Isto supõe respeito, diálogo missionário, discernimento, atitude caridosa
e operante.
380. A preocupação de que a palavra da verdade chegue ao coração dos homens e se faça vida.
381. A contribuição positiva para a edificação da comunidade.
382. O amor preferencial e a solicitude para com os pobres e necessitados.
383. A santidade do evangelizador (EN 76), cujas notas características são o sentido da misericórdia, a firmeza
e a paciência nas tribulações e perseguições, a alegria de a pessoa saber que é ministro do Evangelho (EN 80).
384. Em conclusão, o que se pede ao servidor do Evangelho é que seja encontrado fiel. Sua fidelidade cria
comunhão; “dela emana uma grande força apostólica” que enriquecerá a Igreja com frutos abundantes do
Espírito.
385. Nova e valiosa contribuição pastoral da exortação Evangelii Nuntiandi está no chamado de Paulo VI a que
se enfrente a tarefa da evangelização da cultura e das culturas (EN 20).
386. Com a palavra “cultura” indica-se a maneira particular como em determinado povo cultivam os homens
sua relação com a natureza, suas relações entre si próprios e com Deus (GS 53b), de modo que possam chegar
a “um nível verdadeira e plenamente humano” (GS 53a). É “o estilo de vida comum' (GS 53c) que caracteriza
os diversos povos; por isso é que se fala de “pluralidade de culturas” (GS 53c).
387. A cultura assim entendida abrange a totalidade da vida de um povo: o conjunto dos valores que animam
e dos desvalores que o enfraquecem que, ao serem partilhados em comum por seus membros, os reúnem na
base de uma mesma “consciência coletiva” (EN 18). A cultura abrange, outrossim, as formas através das quais
estes valores ou desvalores se exprimem e configuram, isto é, os costumes, a língua, as instituições e
estruturas de convivência social, quando não são impedidas ou reprimidas pela intervenção de outras culturas
dominantes.
388. No quadro desta totalidade, a evangelização procura alcançar a raiz da cultura, a zona de seus valores
fundamentais, despertando uma conversão que possa ser a base e a garantia da transformação das estruturas
e do ambiente social.
389. O essencial da cultura é constituído pela atitude com que um povo afirma ou nega sua vinculação religiosa
com Deus, pelos valores ou desvalores religiosos. Estes têm a ver com o sentido último da existência e radicam
naquela região mais profunda onde o homem encontra respostas para perguntas básicas e definitivas que o
atormenta, quer as encontre numa orientação positivamente católica ou, pelo contrário, numa orientação atéia.
É por isso que a religião ou a irreligião são inspiradoras de todas as restantes ordens culturais familiar,
econômica, política, artística, etc.. ... enquanto as libera para a ordem do transcendente ou as encerra em seu
próprio sentido imanente.
390. A evangelização que leva em consideração o homem todo, procura atingi-lo em sua totalidade, partir de
sua dimensão religiosa.
391. A cultura é uma atividade criadora do homem pela qual ele responde à vocação de Deus que lhe pede que
aperfeiçoe toda a criação (Gênese) e nela as próprias capacidades e qualidades espirituais e corporais.
392. A cultura vai-se formando e transformando à base de uma contínua experiência histórica e vital dos
povos. Transmite-se através de um processo de tradição genealógica. O homem, portanto, nasce e desenvolvese no seio de uma determinada sociedade, condicionado e enriquecido por uma cultura particular. Ele recebe-a
e modifica-a criativamente e continua a transmiti-la. A cultura é uma realidade histórica e social.
393. Sempre submetidas a novos desenvolvimentos, à interpenetração e ao encontro recíprocos, passam às
culturas, em seu processo histórico, por períodos em que se vêem desafiadas por novos valores ou desvalores e
pela necessidade de realização de novas sínteses vitais. Nestes períodos, a Igreja se sente chamada a estar
presente juntamente com o Evangelho, particularmente nas fases em que decaem e morrem velhas formas,
segundo as quais o homem organizou seus valores e sua convivência para dar lugar a sínteses novas. É melhor
evangelizar as novas formas culturais logo ao nascer e não quando já cresceram e se estabilizaram. É este o
desafio global que no momento a Igreja enfrenta, já que “se pode falar, com razão, de uma nova época da
história humana” (CS 54). Por isso a Igreja da América Latina procura dar novo impulso à evangelização em
nosso Continente”.
EN 20: “Poder-se-ia exprimir tudo isto dizendo: importa evangelizar - não de maneira decorativa, como que
aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade e isto até às suas raízes - a cultura e as
culturas do homem, no sentido pleno e amplo que estes termos têm na Constituição Gaudium et Spes, 50 a
partir sempre da pessoa e fazendo continuamente apelo para as relações das pessoas entre si e com Deus.
O Evangelho, e conseqüentemente a evangelização, não se identificam por certo com a cultura, e são
independentes em relação a todas as culturas. E no entanto, o reino que o Evangelho anuncia é vivido por
homens profundamente ligados a uma determinada cultura, e a edificação do reino não pode deixar de servirse de elementos da cultura e das culturas humanas. O Evangelho e a evangelização independentes em relação
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às culturas, não são necessariamente incompatíveis com elas, mas suscetíveis de as impregnar a todas sem se
escravizar a nenhuma delas.
A ruptura entre o Evangelho e a cultura é sem dúvida o drama da nossa época, como o foi também de outras
épocas. Assim, importa envidar todos os esforços no sentido de uma generosa evangelização da cultura, ou
mais exatamente das culturas. Estas devem ser regeneradas mediante o impacto da Boa Nova. Mas um tal
encontro não virá a dar-se se a Boa Nova não for proclamada”.
Nota:14
EN 19-20: “19. Estratos da humanidade que se transformam: para a Igreja não se trata tanto de pregar o
Evangelho a espaços geográficos cada vez mais vastos ou populações maiores em dimensões de massa, mas de
chegar a atingir e como que a modificar pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam,
os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade,
que se apresentam em contraste com a Palavra de Deus e com o desígnio da salvação.
20. Poder-se-ia exprimir tudo isto dizendo: importa evangelizar - não de maneira decorativa, como que
aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade e isto até às suas raízes - a cultura e as
culturas do homem, no sentido pleno e amplo que estes termos têm na Constituição Gaudium et Spes, 50 a
partir sempre da pessoa e fazendo continuamente apelo para as relações das pessoas entre si e com Deus.
O Evangelho, e conseqüentemente a evangelização, não se identificam por certo com a cultura, e são
independentes em relação a todas as culturas. E no entanto, o reino que o Evangelho anuncia é vivido por
homens profundamente ligados a uma determinada cultura, e a edificação do reino não pode deixar de servirse de elementos da cultura e das culturas humanas. O Evangelho e a evangelização independentes em relação
às culturas, não são necessariamente incompatíveis com elas, mas suscetíveis de as impregnar a todas sem se
escravizar a nenhuma delas.
A ruptura entre o Evangelho e a cultura é sem dúvida o drama da nossa época, como o foi também de outras
épocas. Assim, importa envidar todos os esforços no sentido de uma generosa evangelização da cultura, ou
mais exatamente das culturas. Estas devem ser regeneradas mediante o impacto da Boa Nova. Mas um tal
encontro não virá a dar-se se a Boa Nova não for proclamada”.
Nota:15
EN 20: “Poder-se-ia exprimir tudo isto dizendo: importa evangelizar - não de maneira decorativa, como que
aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade e isto até às suas raízes - a cultura e as
culturas do homem, no sentido pleno e amplo que estes termos têm na Constituição Gaudium et Spes, 50 a
partir sempre da pessoa e fazendo continuamente apelo para as relações das pessoas entre si e com Deus.
O Evangelho, e conseqüentemente a evangelização, não se identificam por certo com a cultura, e são
independentes em relação a todas as culturas. E no entanto, o reino que o Evangelho anuncia é vivido por
homens profundamente ligados a uma determinada cultura, e a edificação do reino não pode deixar de servirse de elementos da cultura e das culturas humanas. O Evangelho e a evangelização independentes em relação
às culturas, não são necessariamente incompatíveis com elas, mas suscetíveis de as impregnar a todas sem se
escravizar a nenhuma delas.
A ruptura entre o Evangelho e a cultura é sem dúvida o drama da nossa época, como o foi também de outras
épocas. Assim, importa envidar todos os esforços no sentido de uma generosa evangelização da cultura, ou
mais exatamente das culturas. Estas devem ser regeneradas mediante o impacto da Boa Nova. Mas um tal
encontro não virá a dar-se se a Boa Nova não for proclamada”.
Nota:16
cf. EN 31: “Entre evangelização e promoção humana - desenvolvimento, libertação - existem de fato laços
profundos: laços de ordem antropológica, dado que o homem que há de ser evangelizado não é um ser
abstrato, mas é sim um ser condicionado pelo conjunto dos problemas sociais e econômicos; laços de ordem
teológica, porque não se pode nunca dissociar o plano da criação do plano da redenção, um e outro a
abrangerem as situações bem concretas da injustiça que há de ser combatida e da justiça a ser restaurada;
laços daquela ordem eminentemente evangélica, qual é a ordem da caridade: como se poderia, realmente,
proclamar o mandamento novo sem promover na justiça e na paz o verdadeiro e o autêntico progresso do
homem? Nós próprios tivemos o cuidado de salientar isto mesmo, ao recordar que é impossível aceitar “que a
obra da evangelização possa ou deva negligenciar os problemas extremamente graves, agitados sobremaneira
hoje em dia, pelo que se refere à justiça, à libertação, ao desenvolvimento e à paz no mundo. Se isso
porventura acontecesse, seria ignorar a doutrina do Evangelho sobre o amor para com o próximo que sofre ou
se encontra em necessidade”.
Pois bem: aquelas mesmas vozes que, com zelo, inteligência e coragem, ventilaram este tema candente, no
decorrer do referido Sínodo, com grande alegria nossa forneceram os princípios iluminadores para bem se
captar o alcance e o sentido profundo da libertação, conforme ela foi anunciada e realizada por Jesus de Nazaré
e conforme a Igreja a apregoa”.
Nota:17
Instrução Libertatis Nuntiuns (LN) de 06.08.1984, e Libertatis Conscientia (LC) de 22.03.1986 da Sagrada
Congregação para a Doutrina da Fé.
Nota:18
João Paulo II, Mensagem aos Bispos do Brasil, 09 de abril de 1986.
Nota:19
cf. João Paulo II, Mensagem aos Bispos do Brasil, n. 6: “Neste ponto é indispensável ter presente a
importante reflexão da Instrução Libertatis conscientia (nn. 23 e 71) sobre as duas dimensões constitutivas da
libertação na sua concepção cristã: quer no nível da reflexão quer na sua práxis, a libertação é, antes de tudo,
soteriológica (um aspecto da salvação realizado por Jesus Cristo, Filho de Deus) e depois ético-social (ou éticopolítica). Reduzir uma dimensão à outra suprimindo-as praticamente a ambas ou anterior à Segunda à
primeira é subverter e desnaturar a verdadeira libertação cristã. É dever dos pastores, portanto, anunciar a
todos os homens, sem ambigüidades, o mistério da libertação que se encerra na Cruz e na Ressurreição de
Cristo. A Igreja de Jesus, nos nossos dias como em todos os tempos, no Brasil como em qualquer parte do
mundo, conhece uma só saberia e uma só potência: a da Cruz que leva à ressurreição (cf. 1Cor 2,1-5; Gl
6,14). Os pobres deste País, que têm nos Senhores os seus Pastores, os pobres deste Continente são os
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primeiros a sentir urgente necessidade deste evangelho da libertação radical e integral. Sonegá-lo seria
defraudá-lo e desiludi-lo.
Por outro lado, os Senhores e com os Senhores toda a Igreja do Brasil mostram-se prontos a empreender, em
seu setor próprio e na linha do próprio carisma, tudo aquilo que deriva, como conseqüência, da libertação
Soteriológica. É, aliás, o que a Igreja, desde os seus albores, sempre procurou fazer por meio de seus santos,
seus mestres e seus pastores e por meio de seus fiéis engajados nas realidades temporais.
Permitam-me, Irmãos no episcopado, que, com plena confiança, os convide a uma tarefa menos visível, mas de
alta relevância, além de profundamente conexa com nossa função episcopal: a de educar para a libertação,
educando para a liberdade (cf. Libertatis Consicentia, nn. 80, 81 e 94). Educar para a liberdade é infundir os
critérios sem os quais essa liberdade se tornaria uma quimera, se não uma perigosa contrafação. É ajudar a
reconquistar a liberdade perdida ou a curar a liberdade, quando adulterada ou corrompida. Educadores na fé,
como nos chama o Concílio Vaticano II, nossa tarefa consistirá também em educar para a liberdade”.
Nota:20
cf. João Paulo II, Mensagem aos Bispos do Brasil, n. 6: “Neste ponto é indispensável ter presente a
importante reflexão da Instrução Libertatis conscientia (nn. 23e 71) sobre as duas dimensões constitutivas da
libertação na sua concepção cristã: quer no nível da reflexão quer na sua práxis, a libertação é, antes de tudo,
soteriológica (um aspecto da salvação realizado por Jesus Cristo, Filho de Deus) e depois ético-social (ou éticopolítica). Reduzir uma dimensão à outra suprimindo-as praticamente a ambas ou anterior à Segunda à
primeira é subverter e desnaturar a verdadeira libertação cristã. É dever dos pastores, portanto, anunciar a
todos os homens, sem ambigüidades, o mistério da libertação que se encerra na Cruz e na Ressurreição de
Cristo. A Igreja de Jesus, nos nossos dias como em todos os tempos, no Brasil como em qualquer parte do
mundo, conhece uma só saberia e uma só potência: a da Cruz que leva à ressurreição (cf. 1Cor 2,1-5; Gl
6,14). Os pobres deste País, que têm nos Senhores os seus Pastores, os pobres deste Continente são os
primeiros a sentir urgente necessidade deste evangelho da libertação radical e integral. Sonegá-lo seria
defraudá-lo e desiludi-lo.
Por outro lado, os Senhores e com os Senhores toda a Igreja do Brasil mostram-se prontos a empreender, em
seu setor próprio e na linha do próprio carisma, tudo aquilo que deriva, como conseqüência, da libertação
Soteriológica. É, aliás, o que a Igreja, desde os seus albores, sempre procurou fazer por meio de seus santos,
seus mestres e seus pastores e por meio de seus fiéis engajados nas realidades temporais.
Permitam-me, Irmãos no episcopado, que, com plena confiança, os convide a uma tarefa menos visível, mas de
alta relevância, além de profundamente conexa com nossa função episcopal: a de educar para a libertação,
educando para a liberdade (cf. Libertatis Consicentia, nn. 80, 81 e 94). Educar para a liberdade é infundir os
critérios sem os quais essa liberdade se tornaria uma quimera, se não uma perigosa contrafação. É ajudar a
reconquistar a liberdade perdida ou a curar a liberdade, quando adulterada ou corrompida. Educadores na fé,
como nos chama o Concílio Vaticano II, nossa tarefa consistirá também em educar para a liberdade”.
Nota:21
cf. EN 11-12: “11. Cristo realiza esta proclamação do reino de Deus por meio da pregação infatigável de uma
palavra da qual se diria que não tem nenhuma outra igual em parte alguma: “Eis uma doutrina nova, ensinada
com autoridade!” “Todos o elogiavam e admiravam-se das palavras cheias de graça que saiam da sua boca”;
“Jamais alguém falou como este homem”. As suas palavras desvendavam o segredo de Deus, o seu desígnio e
a sua promessa, e modificavam por isso mesmo o coração dos homens e o seu destino.
12. Mas ele realiza igualmente esta proclamação com sinais inumeráveis que provocam a estupefação das
multidões e, ao mesmo tempo, as arrastam para junto dele, para o ver, para o escutar e para se deixarem
transformar por ele: enfermos curados, água transformada em vinho, pão multiplicado e mortos que tornam à
vida. Entre todos os demais, há um sinal a que ele reconhece uma grande importância: os pequeninos, os
pobres são evangelizados, tornam-se seus discípulos, reúnem-se “em seu nome” na grande comunidade
daqueles que acreditam nele. Efetivamente, aquele Jesus que declarava - “Eu devo anunciar a Boa Nova do
reino de Deus” - é o mesmo Jesus do qual o evangelista São João dizia que tinha vindo e devia morrer “para
reunir os filhos de Deus que andavam dispersos”. Assim aperfeiçoou ele a sua revelação, completando-a e
confirmando-a com toda a manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, com sinais e milagres, e
sobretudo com a sua morte e com a sua ressurreição e com o envio do Espírito de verdade”.
Puebla 274; 338, 679, 1304: “274. Para os próprios cristãos, a Igreja deveria transformar-se num lugar em
que aprendem a viver a fé experimentando-a e descobrindo-a encarnada nos outros. Do modo mais urgente,
deveria ser a escola onde se eduquem homens capazes de fazer história, para levar eficazmente com Cristo a
história de nossos povos até ao Reino.
338. A Igreja tem obrigação de pôr em relevo este aspecto integral da evangelização, primeiro pela constante
revisão de sua própria vida e depois pelo anúncio fiel e pela denúncia profética. Para que tudo isso se faça de
acordo com o espírito de Cristo, devemos exercitar-nos no discernimento das situações e dos chamados
concretos que o Senhor faz em cada tempo. Isto exige atitude de conversão e de abertura e um sério
compromisso com aquilo que foi reconhecido como autenticamente evangélico.
679. O grande ministério ou serviço que a Igreja presta ao mundo e aos homens que nele habitam é a
evangelização (apresentada com fatos e palavras), a Boa Nova de que o Reino de Deus, reino de justiça e de
paz, chega aos homens em Jesus Cristo.
1304. Uma Igreja missionária que anuncia alegremente ao homem de hoje que ele é filho de Deus em Cristo.
Igreja que se compromete com a libertação do homem todo e de todos os homens (o serviço da paz e da
justiça é um ministério essencial da Igreja), e se insere solidária na atividade apostólica da Igreja universal, em
estreita comunhão com o sucessor de Pedro. Ser missionário e ser apóstolo é condição do cristão”.
Nota:22
EN 24: “Finalmente, aquele que foi evangelizado, por sua vez, evangeliza. Está nisso o teste de verdade, a
pedra-de-toque da evangelização: não se pode conceber uma pessoa que tenha acolhido a Palavra e se tenha
entregado ao reino sem se tornar alguém que testemunha e, por seu turno, anuncia essa Palavra.
Ao terminar estas considerações sobre o sentido da evangelização, importa formular uma última observação,
que consideramos esclarecedora para as reflexões que se seguem.
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A evangelização, por tudo o que dissemos é uma diligência complexa, em que há variados elementos:
renovação da humanidade, testemunho, anúncio explícito, adesão do coração, entrada na comunidade,
aceitação dos sinais e iniciativas de apostolado.
Estes elementos, na aparência, podem afigurar-se contrastantes. Na realidade, porém, eles são
complementares e reciprocamente enriquecedores uns dos outros. É necessário encarar sempre cada um deles
na sua integração com os demais. Um dos méritos do recente Sínodo foi precisamente o de nos ter repetido
constantemente o convite para unificar estes mesmos elementos, e não fazer com que se oponham entre si, a
fim de se ter a plena compreensão da atividade evangelizadora da Igreja.
É esta visão global que nós intentamos apresentar seguidamente, examinando o conteúdo da evangelização, os
meios para evangelizar e precisando a quem se destina o anúncio evangélico e a quem é que incumbe hoje esta
tarefa de evangelizar”.
Nota:23
cf. Puebla, especialmente 211-218: “211. Depois da proclamação de Cristo que nos revela o Pai e nos dá
seu Espírito, chegamos a descobrir as raízes últimas de nossa comunhão e participação.
212. Revela-nos Cristo que a vida divina é comunhão trinitária. Pai, Filho e Espírito vivem, em perfeita
intercomunhão de amor, o mistério supremo da unidade. Daqui procede todo amor e toda comunhão, para a
grandeza e dignidade da existência humana.
213. Por Cristo, único Mediador, participa a humanidade da vida trinitária. Cristo hoje sobretudo por sua
atividade pascal, nos leva a participar do mistério de Deus. Por sua solidariedade conosco, nos torna capazes de
vivificar pelo amor nossa atividade e transformar nosso trabalho e nossa história em gesto litúrgico, isto é, de
sermos protagonistas com ele da construção da convivência e das dinâmicas humanas que refletem o mistério
de Deus e constituem sua glória que vive.
214. Por Cristo, com ele e nele, passamos a participar da comunhão de Deus. Não há outro caminho que leve
até ao Pai. Vivendo em Cristo, chegamos a ser seu corpo místico, seu povo, povo de irmãos, unidos pelo amor
que derrama em nossos corações o Espírito. Esta é a comunhão à qual chama o Pai por Cristo e por seu
Espírito. Para ela se orienta toda a história da salvação e nela se consuma o desígnio amoroso do Pai que nos
criou.
215. A comunhão que se há de construir entre os homens abrange-lhes todo o ser desde as raízes do amor, e
há de se manifestar em toda a sua vida, até na sua dimensão econômica, social e política. Produzida pelo Pai, o
Filho e o Espírito é a comunicação de sua própria comunhão trinitária.
216. Esta é a comunhão que as multidões de nosso Continente procuram com ânsia, quando confiam na
providência do Pai ou confessam a Cristo como Deus Salvador, quando buscam a graça do Espírito nos
sacramentos da Igreja e até quando traçam sobre si o sinal da cruz “Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo”.
217. “Nesta comunhão trinitária do povo e da família de Deus veneramos ao mesmo tempo e invocamos a
intercessão da Virgem Maria e a de todos os Santos. Qualquer testemunho autêntico de amor que oferecemos
aos bem-aventurados se dirige por sua própria natureza, a Cristo e, por Cristo, a Deus” (LG 50).
218. A evangelização é um chamado à participação na comunhão trinitária. Qualquer outra comunhão, embora
não constitua o destino último do homem, é, animada pela graça, primícias dela”.
Nota:24
cf. Puebla 215: “A comunhão que se há de construir entre os homens abrange-lhes todo o ser desde as raízes
do amor, e há de se manifestar em toda a sua vida, até na sua dimensão econômica, social e política.
Produzida pelo Pai, o Filho e o Espírito é a comunicação de sua própria comunhão trinitária.
Nota:25
cf. Puebla 209-210: “209. A vida trinitária, de que Jesus Cristo nos faz participantes, somente na glória é que
chegará à plenitude. A Igreja, peregrina enquanto instituição humana e terrena, reconhece com humildade seu
erros e pecados que obscurecem a face de Deus em seus filhos. Mas está decidida a continuar sua atuação
evangelizadora a fim de permanecer fiel à sua missão com a confiança posta na fidelidade de seu fundador e no
poder do Espírito.
210. Jesus Cristo procurou sempre a glória do Pai e consumou sua entrega a ele na cruz. Jesus é Primogênito
entre muitos irmãos” (Rm 8,29). Ir ao Pai: nisto consistiu o caminhar terreno de Jesus Cristo. A partir de então,
ir ao Pai é o caminhar terreno da Igreja, povo de irmãos. Somente no encontro com o Pai acharemos a
plenitude que seria utópico procurar no tempo. Enquanto a Igreja espera a união consumada com seu esposo
divino, “o Espírito e a Esposa dizem: vem Senhor Jesus” (Ap 22,17-20)”.
Nota:26
cf. Puebla 273: “Cada comunidade eclesial deveria esforçar-se por constituir para o Continente um exemplo de
modelo de convivência onde consigam unir-se a liberdade e a solidariedade, onde a autoridade se exerça cor o
espírito do Bom Pastor, onde se viva uma atitude diferente diante da riqueza, onde se ensaiem formas de
organização e estruturas de participação, capazes de abrir caminho para um tipo mais humano de sociedade, e,
sobretudo, onde inequivocamente se manifeste que, sem uma radical comunhão com Deus em Jesus Cristo,
qualquer outra forma de comunhão puramente humana acaba se tornando incapaz de sustentar-se e termina
fatalmente voltando-se contra o próprio homem”.
Nota:27
Jo 17, 1-26: “Depois de falar essas coisas, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica
o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, pois lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê a vida
eterna a todos aqueles que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, o único Deus
verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo.
Eu te glorifiquei na terra, completei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a
glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse.
Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Eles eram teus e tu os deste a mim, e
eles guardaram a tua palavra.Agora eles conhecem que tudo o que me deste provém de ti, e que as palavras
que eu lhes dei são aquelas que tu me deste. Eles as receberam, e conheceram verdadeiramente que eu saí de
junto de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que
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me deste, porque são teus. E tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e assim sou glorificado neles.
Eu já não estou no mundo. Eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti.
Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos
um. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi e
nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para
junto de ti. Entretanto, continuo a dizer essas coisas neste mundo, para que eles possuam toda a minha
alegria. Eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não
pertenço ao mundo.
Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do Maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu
não pertenço ao mundo. Consagra-os com a verdade: a verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviaste
ao mundo, eu também os envio ao mundo. Em favor deles eu me consagro, a fim de que também eles sejam
consagrados com a verdade.
Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles,
para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E para que também eles estejam em nós, a
fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para que eles
sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o
mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste, como amaste a mim.
Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a
minha glória que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo.
Pai justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te reconheci. Estes também reconheceram que tu me enviaste.
E eu tornei o teu nome conhecido para eles. E continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que me
amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles”.
Nota:28
cf. Puebla 282; 303: “282. Em nossos povos, o Evangelho tem sido anunciado, apresentando a Virgem Maria
como sua realização mais alta. Desde os primórdios em sua aparição e invocação de Guadalupe Maria tornouse o grande sinal, de rosto materno e misericordioso, da proximidade do Pai e de Cristo com quem ela nos
convida a entrar em comunhão. Maria foi também a voz que deu impulso à união dos homens e dos povos.
Como em Guadalupe, os outros santuários marianos do Continente são sinais do encontro da fé da Igreja com a
história latino-americana.
303. O povo latino-americano conhece bem tudo isso. A Igreja tem consciência de que “o que importa é
evangelizar não de maneira decorativa como se se tratasse de um verniz superficial” (EN 20). Esta Igreja que
com nova lucidez e nova decisão quer evangelizar no fundo, na raiz, na cultura do povo, volta-se para Maria
para que o Evangelho se torne mais carne, mais coração na América Latina. Esta é a hora de Maria, isto é, o
tempo do Novo Pentecostes a que ela preside com sua oração, quando, sob o influxo do Espírito Santo, a Igreja
inicia um novo caminho em seu peregrinar. Que Maria seja nesse caminho ‘estrela de evangelização sempre
renovada’ (EN 81)”.
Nota:29
cf. Puebla 284: “Sabe o povo que encontra Maria na Igreja Católica. A piedade mariana é com freqüência o
vínculo resistente que mantém fiéis à Igreja setores que carecem de atenção pastoral adequada”.
Nota:30
cf. LG 308-327: “Todo aquele que pratica a justiça é acolhido por Deus (cf. At 10, 35), em qualquer situação,
tempo ou lugar. Deus quis entretanto santificar e salvar os homens não como simples pessoas,
independentemente dos laços sociais que os unem, mas constituiu um povo para reconhecê-lo na verdade e
servi-lo na santidade.
Escolheu então o povo judeu, fez com ele uma aliança e o foi instruindo gradativamente. Manifestou-se-lhe
revelando sua vontade através da história e o santificando para si.
Tudo isso, porém, era preparação e prenúncio da nova aliança, perfeita, a ser realizada em Cristo, Revelação
plena, que seria selada pelo próprio Verbo de Deus encarnado. Virão os dias, diz o Senhor, que farei com a casa
de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança... Colocarei minha lei em seu peito e a escreverei em seu
coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo... Porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão (Jr
31, 31-34).
Foi Cristo quem instituiu essa nova aliança, testamento novo, firmado com seu sangue (cf. 1Cor 11, 25),
reunindo judeus e pagãos na unidade de um só povo, não segundo a raça, mas segundo o Espírito: o povo de
Deus. Os fiéis renascem em Cristo pela palavra de Deus vivo (cf. 1Pd 1, 23), que não está sujeita à corrupção
como o está a geração humana. Renascem não da carne, mas pela água e pelo Espírito Santo (cf. Jo 3, 5-6).
Constituem, assim, uma raça eleita, sacerdócio régio, nação santa e povo adquirido (...) que antes não era
povo, mas se tornou povo de Deus (1Pd 2, 9-10).
Cristo é a cabeça desse povo messiânico. Foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas ressuscitou, para
nos tornar justos (cf. Rm 4, 25). Seu nome reina agora gloriosamente no céu, acima de todo nome. A condição
desse povo messiânico é a da dignidade e da liberdade dos filhos de Deus, em cujo coração habita, como num
templo, o Espírito Santo. Sua lei é o mandamento novo: amar assim como Cristo nos amou (cf. Jo 13, 34). Seu
objetivo, o reino de Deus iniciado na terra pelo próprio Deus e destinado a crescer até o fim dos séculos. Deus
então o consumará com a vinda de Cristo, nossa vida (cf. Cl 3, 4) e a libertação da criatura da escravidão da
corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus (Rm 8, 21).
É verdade que o povo messiânico não reúne, de fato, todos os homens. Às vezes parece até não ser senão um
grupo insignificante. Mesmo assim é princípio eficaz de unidade, esperança e salvação para todo o gênero
humano. Cristo o estabeleceu na comunhão da vida, do amor e da verdade. Assumiu-o como instrumento de
redenção universal e o estabeleceu como luz do mundo e sal da terra (cf. Mt 5, 13-16), enviando-o a todo o
universo.
Caminhando no deserto, Israel merece, desde então, o nome de igreja de Deus (cf. Esd 13, 1; Nm 20, 4; Dt
23, 1). Da mesma forma, o novo Israel, que caminha na história, em direção à cidade futura que não passa (cf.
Hb 13, 14), pode ser chamado igreja de Cristo (cf. Mt 16, 18), pois foi adquirido com seu sangue (cf. At 20, 28)
e Cristo o cumulou de seu Espírito, dotando-o de todos os recursos necessários ao convívio social visível. Deus
constituiu como igreja a reunião de todos os que reconhecem Jesus como autor da salvação, princípio de
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unidade e de paz. A Igreja é assim, para todos e para cada um dos homens em particular, o sacramento visível
da unidade da salvação: estende-se a todas as latitudes e penetra toda a história humana, sem deixar de
transcender a todos os tempos e limites.
A Igreja se alimenta da força da graça de Deus que lhe foi prometida pelo Senhor e caminha assim através de
muitas tentações e sofrimentos. Apesar da fraqueza da carne, não deixará de ser fiel a seu Senhor, como
esposa digna. Renova-se constantemente sob a ação do Espírito Santo, até que chegue, através da cruz, ao dia
sem ocaso da ressurreição.
10. O Cristo Senhor, constituído pontífice dentre os homens (cf. Hb 5, 1-5) fez do novo povo um reino de
sacerdotes para Deus, seu Pai (Ap 1, 6; cf. 5, 9-10). Os batizados são consagrados pela regeneração e pela
unção do Espírito Santo. Todas as ações dos cristãos são como hóstias oferecidas: proclamam a força daquele
que nos libertou das trevas para vivermos na sua luz admirável (cf. 1Pd 2, 4-10). Sendo assim, todos os
discípulos de Cristo se oferecem como hóstia viva, santa e agradável a Deus (cf. At 2, 42-47), testemunham
Cristo em toda parte e a todos que procuram dão a razão de sua esperança na vida eterna (cf. 1Pd 3, 15).
Há uma diferença de essência e não apenas de grau entre o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio
ministerial ou hierárquico. Contudo, ambos participam a seu modo do mesmo sacerdócio de Cristo e mantêm,
por isso, estreita relação entre si. O sacerdócio ministerial, em virtude do poder sagrado que o caracteriza, visa
à formação e governo do povo sacerdotal, realiza o sacrifício eucarístico em nome de Cristo e o oferece, em
nome do povo. Os fiéis por sua vez, em virtude de seu sacerdócio régio, tomam parte na oblação eucarística.
Exercem contudo seu sacerdócio na recepção dos sacramentos, na oração e na ação de graças, no testemunho
da vida santa, na abnegação e na prática da caridade.
11. A índole sagrada e a constituição orgânica da comunidade sacerdotal se efetivam nos sacramentos e na
prática cristã. Incorporados à Igreja pelo batismo, os fiéis recebem o caráter que os qualifica para o culto. Por
outro lado, renascidos como filhos de Deus, devem professar a fé que receberam de Deus, por intermédio da
Igreja.
O sacramento da confirmação os vincula ainda mais intimamente à Igreja e lhes confere de modo especial a
força do Espírito Santo. Daí a obrigação maior de difundir e defender a fé, pela palavra e pelas obras, como
verdadeiras testemunhas de Cristo.
Participando do sacrifício eucarístico, fonte e ápice de toda a vida cristã, os fiéis oferecem a Deus a vítima
divina e se oferecem com ela. Juntamente com os ministros, cada um a seu modo, têm todos um papel
específico a desempenhar na ação litúrgica, tanto na oblação como na comunhão. Alimentando-se todos com o
corpo de Cristo, demonstram de maneira concreta a unidade do povo de Deus, proclamada e realizada pelo
sacramento da eucaristia.
Os fiéis que procuram o sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa que lhe
fizeram. Ao mesmo tempo, se reconciliam-se com a Igreja, que ofenderam ao pecar e que contribui para sua
conversão pelo amor, pelo exemplo e pelas orações.
Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos sacerdotes, a Igreja inteira recomenda os doentes ao
Senhor, para seu alívio e salvação (cf. Tg 5, 14). Exorta-os a se unirem livremente à paixão e à morte de Cristo
(cf. Rm 8, 17; Cl 1, 24; 2Tm 2, 11-12; 1Pd 4, 13), dando assim sua contribuição para o bem do povo de Deus.
Os fiéis marcados pelo sacramento da ordem são igualmente constituídos, em nome de Cristo, para conduzir a
Igreja pela palavra e pela graça de Deus.
Finalmente os fiéis se dão o sacramento do matrimônio, manifestação e participação da unidade e do amor
fecundo entre Cristo e sua Igreja (cf. Ef 5, 32). Ajudam-se mutuamente a se santificar na vida conjugal, no
acolhimento e na educação dos filhos. Contam, por isso, com um dom específico e um lugar próprio ao seu
estado de vida, no povo de Deus. A família procede dessa união. Nela nascem os novos membros da sociedade
humana que, batizados, se tornarão filhos de Deus pela graça do Espírito Santo e perpetuarão o povo de Deus
através dos séculos. A família é uma espécie de igreja doméstica. Os pais são os primeiros anunciadores da fé e
devem cuidar da vocação própria de cada um dos filhos, especialmente da vocação sagrada.
Todos os fiéis, de qualquer estado ou condição, de acordo com o caminho que lhes é próprio, são chamados
pelo Senhor à perfeição da santidade, que é a própria perfeição de Deus e, por isso, dispõem de tais e de
tantos meios.
12. O povo santo de Deus participa da função profética de Cristo. Dá o testemunho vivo de Cristo,
especialmente pela vida de fé e de amor, e oferece a Deus a hóstia de louvor como fruto dos lábios que
exaltam o seu nome (cf. Hb 13, 15). O conjunto dos fiéis ungidos pelos Espírito Santo (cf. 1Jo 2, 20.27) não
pode errar na fé. Esta sua propriedade peculiar se manifesta pelo senso sobrenatural da fé, comum a todo o
povo, desde os bispos até o último fiel leigo, demonstrado no acolhimento universal a tudo o que diz respeito à
fé e aos costumes. O senso da fé é despertado e sustentado pelo Espírito de verdade. Graças a este senso, o
povo de Deus, seguindo fielmente o magistério sagrado, não obedece a uma palavra humana, mas à palavra de
Deus (cf. 1Ts 2, 13) transmitida aos fiéis de uma vez por todas (Jd 3). A ela adere firmemente, entende-a em
profundidade e a aplica melhor à própria vida.
Mas não é só pelos sacramentos e pelos ministérios que o Espírito Santo santifica, dirige e fortalece o povo de
Deus. Distribuindo os seus dons a cada um, conforme quer (1Cor 12, 11), o Espírito Santo distribui graças
especiais aos fiéis das mais variadas condições, tornando-os aptos e dispostos a assumir os trabalhos e funções
úteis à renovação e ao maior desenvolvimento da Igreja, de acordo com o que está escrito: Cada um recebe o
dom de manifestar o Espírito, para utilidade de todos (1Cor 12, 7). Todos esses carismas, dos mais
extraordinários aos mais simples e mais difundidos devem ser acolhidos com ação de graças e satisfação, pois
correspondem às necessidades da Igreja e lhe são úteis. Não se deve porém cobiçar temerariamente os dons
extraordinários nem esperar deles, com presunção, frutos significativos nos trabalhos apostólicos. A apreciação
sobre os dons e seu exercício ordenado no seio da Igreja pertence aos que a presidem, que têm especial
mandato de não abafar o Espírito, mas tudo provar e reter o que é bom (cf. 1Ts 5, 12.19-21).
13. Todos as pessoas são chamadas a formar o povo de Deus, que não conhece limites nem de tempo nem de
espaço. Abrangendo todos os homens de todos os recantos do universo e de todos os tempos, mantém sua
unidade. Como povo único, cumpre o desígnio de Deus, que criou uma única natureza humana e decidiu reunir
na unidade todos os seus filhos dispersos (cf. Jo 11, 52). Foi esta a missão do Filho, estabelecido por Deus
herdeiro de todas as coisas (cf. Hb 1, 2), mestre, rei e sacerdote de todos os homens, cabeça dos filhos de
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Deus, constituídos como povo novo e universal. Neste mesmo sentido, Deus enviou o Espírito de seu Filho,
senhor e vivificador, que é princípio de reunião e unidade de toda a Igreja, bem como de todos os fiéis, na
doutrina dos apóstolos, na união fraterna, na eucaristia e em todas as orações (cf. At 2, 42).
O povo de Deus está pois em todas as nações da terra. Em todas elas vivem cidadãos do reino celestial,
distinto dos reinos terrestres. Os fiéis dispersos pelo mundo entram em comunicação uns com os outros pelo
Espírito Santo. Quem está em Roma sabe que os que estão nas Índias são seus irmãos. O reino de Cristo não é
deste mundo (cf. Jo 18, 36). Por isso a Igreja ou o povo de Deus, que o constitui, não reivindica nenhum bem
temporal das nações em que está, mas, pelo contrário, estimula e assume tudo que há de bom nas riquezas,
bens e costumes de cada povo. Ao assumir, purifica, fortalece e eleva, lembrando-se estar do lado do Rei, a
que todos os povos foram dados como herança (cf. Sl 2, 8) e a cuja cidade, trazem todos, dons e presentes (cf.
Sl 71 [72], 10; Is 60, 4-7; Ap 21, 24). Esse caráter de universalidade do povo de Deus é um dom do Senhor,
que a Igreja católica procura sempre salvaguardar, abrindo-se a toda a humanidade e a todos os seus bens,
encabeçada por Cristo, na unidade do seu Espírito.
Em virtude desta catolicidade, cada uma das partes traz seus dons às outras e a toda a Igreja, somam-se umas
às outras e ao todo, numa recíproca comunhão, fruto da mesma inspiração comum. Assim, o povo de Deus não
só provém de povos diversos, como se compõe de enorme variedade. Entre seus membros há diversidade de
funções. Alguns exercem o ministério sagrado em benefício de seus irmãos. Dentre esses, há os que levam
uma vida de acordo com sua ordenação e muitos outros que, professando a vida religiosa, buscam a santidade
de maneira mais estrita, servindo de exemplo e estímulo para seus irmãos. Além disso, dentro da comunhão
eclesial, há igrejas particulares, que vivem segundo suas próprias tradições, sem nenhuma diminuição do
primado da cátedra de Pedro, que preside a todos, procura proteger a legítima diversidade e fazer com que as
particularidades, em vez de prejudicar, contribuam para a unidade. Por isso formam-se entre as partes da
Igreja inúmeros laços de comunhão íntima, tanto no que toca aos bens espirituais, como no que concerne à
colaboração apostólica e até aos auxílios temporais. O povo de Deus é chamado a entrar em comunhão, bem
como as próprias igrejas, segundo a palavra do apóstolo: Cada um viva de acordo com a graça recebida e
coloquem-se todos a serviço uns dos outros, como bons administradores das muitas formas de graça que Deus
lhes concedeu (1Pd 4, 10).
Todos os seres humanos são chamados à unidade católica do povo de Deus, prenúncio da paz universal.
Pertencem ou pertencerão a esta unidade os fiéis católicos, todos os que crêem em Cristo e, até mesmo, todos
os homens, pois são chamados à salvação, pela graça de Deus.
14. O Concílio se dirige primeiramente aos fiéis católicos. A Sagrada Escritura, articulada com a Tradição,
ensina que a Igreja peregrina é necessária à salvação. Com efeito. Cristo é o mediador único da salvação. Ele
está presente no mundo, em seu corpo, que é a Igreja. Foi ele mesmo que insistiu na necessidade da fé e do
batismo (cf. Mc 16, 16; Jo 3, 5) estabelecendo assim a necessidade da Igreja, de que o batismo é a porta. No
entanto, se desconhecerem a necessidade da Igreja fundada por Deus, por intermédio de Jesus, mesmo os
homens que se recusam a acolhê-la ou a permanecer nela podem se salvar.
Pertencem plenamente à sociedade eclesial aqueles que vivem segundo o Espírito de Cristo, acolhem todas as
disposições da Igreja e todos os meios de salvação por ela instituídos, sob a direção do soberano pontífice e dos
bispos, unidos pelos laços da profissão de fé, dos sacramentos, das normas eclesiásticas e da comunhão. Não
se salvam, porém, aqueles que, embora pertencendo à Igreja, não perseveram no amor. Estão no seio da
Igreja apenas pelo corpo, não pelo coração. Lembrem-se entretanto, todos os membros da Igreja, que a ela
pertencem não por méritos próprios, mas pela graça de Cristo. Se não lhe correspondem pelos pensamentos,
palavras e ações, também não se salvarão e serão até julgados com maior rigor.
Os catecúmenos que, graças ao Espírito Santo, desejam profundamente entrar na Igreja, já estão ligados a ela
por esse mesmo desejo. A Igreja já os trata como mãe, dedicando-lhes todo amor e atenção.
15. A Igreja se reconhece unida a todos os batizados, que se denominam cristãos, mesmo quando não
professam a integridade da fé ou não se mantêm em comunhão com o sucessor de Pedro. São muitos os que,
em suas igrejas ou comunidades eclesiais, veneram a Sagrada Escritura como norma de fé e de vida,
demonstram um zelo religioso autêntico, crêem com amor em Deus Pai onipotente e em Cristo, Filho de Deus
salvador, são marcados pelo batismo, que os une a Cristo, acolhem e reconhecem até mesmo outros
sacramentos. Alguns contam com verdadeiros bispos, celebram a eucaristia e mantêm especial devoção para
com a virgem mãe de Deus. A tudo isso acrescente-se a participação nas orações e demais benefícios
espirituais, a presença atuante e santificadora da graça e de outros dons espirituais, até mesmo, em alguns
casos, o testemunho do martírio. Em todos os discípulos de Cristo, o Espírito suscita o desejo e as boas ações,
para que um dia alcancem a união, nos termos em que Cristo a estabeleceu. A Igreja não cessa de orar,
esperar e agir para obter essa união, exortando seus filhos a se purificar e renovar espiritualmente, para que a
luz de Cristo brilhe cada vez mais na face da Igreja.
16. Os que ainda não receberam o Evangelho mantêm, com o povo de Deus, um relacionamento diversificado.
Primeiro o povo a que foram dados os testamentos e as promessas, a cuja raça pertenceu Cristo, por
nascimento (cf. Rm 9, 4-5). Povo escolhido com amor, definitivamente, pois os dons e vocação divinos nunca
voltam atrás (cf. Rm 11, 28-29). A salvação alcança também aqueles que reconhecem o criador, antes de tudo
os muçulmanos, que se filiam à fé de Abraão e conosco adoram a Deus, único e misericordioso, juiz de todos os
homens no último dia. Mas Deus também não está longe daqueles que o buscam como a um desconhecido,
através de suas sombras e imagens, pois a todos dá vida, inspiração e tudo o mais (cf. At 17, 25-28) e, como
salvador, os quer salvar a todos, (cf. 1Tm 2, 4). Todos os que buscam a Deus sinceramente, procuram cumprir
a sua vontade, conhecida através da consciência, e agem sob o influxo íntimo da graça, podem obter a
salvação. A providência divina não priva dos auxílios necessários à salvação aqueles que, sem culpa expressa,
ainda não alcançaram o conhecimento de Deus e procuram seguir o caminho do bem, não sem assistência da
graça divina. A Igreja interpreta como preparação evangélica tudo que neles há de bom e de verdadeiro, dom
daquele que ilumina todos as pessoas a fim de que tenham vida. Os seres humanos são muitas vezes
enganados pelo Maligno. Com raciocínios vazios trocam a verdade de Deus pela mentira e servem à criatura em
lugar do criador (cf. Rm 1, 21.25). Vivendo e morrendo sem Deus, expõem-se ao eterno desespero. Por isso a
Igreja, para a glória de Deus e salvação desses homens e mulheres, empenha-se nas missões, de acordo com o
preceito do Senhor: Pregai o Evangelho a todas as criaturas. (Mc 16, 15)
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17. Assim como foi enviado pelo Pai, o Filho enviou os apóstolos (cf. Jo 20, 21) dizendo: Vão e façam com que
todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e
ensinando-os a observar tudo que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do
mundo (Mt 28, 19-20). A Igreja recebeu esse mandato de anunciar a verdade da salvação até os confins da
terra, desde o tempo dos apóstolos (cf. At 1, 8). Neste sentido faz suas as palavras de Paulo: Ai de mim se não
evangelizar! (1Cor 9, 16). Por isso não cessa de enviar pregadores, até que se constituam as novas igrejas,
capazes de continuar a obra da evangelização. O Espírito Santo a impele a cooperar no cumprimento do
desígnio de Deus, que constituiu Cristo princípio de salvação para todo o mundo. Pela pregação do Evangelho, a
Igreja procura despertar nos ouvintes a fé e levá-los a proclamá-la, prepara-os para o batismo e os livra da
escravidão do erro, incorpora-os a Cristo, para que nele cresçam até sua plenitude. Trabalha para descobrir
tudo que há de bom na mente e no coração das pessoas, em seus ritos e em sua cultura. Não visa destruir,
mas procura tudo sanar, elevar e aperfeiçoar para a glória de Deus, confusão dos demônios e felicidade dos
homens. Todos os discípulos de Cristo têm obrigação de propagar a fé. Embora todos possam batizar, só os
sacerdotes podem celebrar o sacrifício eucarístico para a edificação do corpo, realizando a profecia: Desde o
Oriente até o Ocidente, é grande o meu nome entre as nações. Em todo lugar se sacrifica e se oferece uma
oferta pura em seu nome (Ml 1, 11). A Igreja ora e trabalha para que a plenitude do universo passe a ser povo
de Deus, corpo do Senhor, templo do Espírito Santo e para que toda honra e toda glória sejam dadas ao
Criador de todas as coisas em Cristo, cabeça do universo”.
Puebla 348: “A missão evangelizadora é de todo o Povo de Deus. Esta é sua vocação primordial, “sua
identidade mais profunda” (EN 14). É a sua felicidade. O Povo de Deus com todos os seus membros,
instituições e planos existe para evangelizar. O dinamismo do Espírito de Pentecostes anima-o e envia-o a
todos os povos. Nossas Igrejas particulares hão de escutar, com renovado entusiasmo, o mandato do Senhor:
“Ide, pois, e fazei discípulos meus todos os povos” (Mt 28,19)”.
Nota:31
cf. LE 3, 18 e 20: “3. No meio de todos estes processos quer da diagnose da realidade social objetiva, quer
paralelamente do ensino da Igreja no âmbito da complexa e multíplice questão social o problema do trabalho
humano, como é natural, aparece muitas vezes. Ele é, de certo modo, uma componente fixa, tanto da vida
social como do ensino da Igreja. Neste ensino da Igreja, aliás, o dedicar atenção ao problema remonta a
tempos muito para além dos últimos noventa anos. A doutrina social da Igreja, efetivamente, tem a sua fonte
na Sagrada Escritura, a começar do Livro do Gênesis e, em particular, no Evangelho e nos escritos dos tempos
apostólicos. Dedicar atenção aos problemas sociais faz parte desde os inícios do ensino da Igreja e da sua
concepção do homem e da vida social e, especialmente, da moral social que foi sendo elaborada segundo as
necessidades das diversas épocas. Tal patrimônio tradicional foi depois herdado e desenvolvido pelo ensino dos
Sumos Pontífices sobre a moderna questão social, a partir da Encíclica Rerum Novarum. E no contexto de tal
questão, o problema do trabalho foi objeto de uma continua atualização, mantendo sempre a base cristã
daquela verdade que podemos chamar perene.
Ao voltarmos no presente documento uma vez mais a este problema sem ter a intenção, aliás, de tocar todos
os temas que Ihe dizem respeito não é tanto para coligir e repetir o que já se encontra contido nos
ensinamentos da Igreja, mas sobretudo para pôr em relevo possivelmente mais do que foi feito até agora o
fato de que o trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial, de toda a questão social, se nós
procurarmos vê-la verdadeiramente sob o ponto de vista do bem do homem. E se a solução ou melhor, a
gradual solução da questão social, que continuamente se reapresenta e se vai tornando cada vez mais
complexa, deve ser buscada no sentido de tornar a vida humana mais humana, então por isso mesmo a chave,
que é o trabalho humano, assume uma importância fundamental e decisiva.
18. Ao considerar os direitos do homem do trabalho em relação com este dador de trabalho indireto, quer
dizer, em relação com o conjunto das instituições que, a nível nacional e a nível internacional, são responsáveis
por toda a orientação da política do trabalho, deve voltar-se a atenção antes de mais nada para um problema
fundamental. Trata-se do problema de ter trabalho ou, por outras palavras, do problema de encontrar um
emprego adaptado para todos aqueles sujeitos que são capazes de o ter. O contrário de uma situação justa e
correta neste campo é o desemprego, isto é, a falta de lugares de trabalho para as pessoas que são capazes de
trabalhar. E pode tratar-se de falta de trabalho em geral, ou então de falta de emprego em determinados
setores do trabalho. O papel das aludidas instituições, que aqui são compreendidas sob a denominação de
dador de trabalho indireto, é o de atuar contra o desemprego, que é sempre um mal e, quando chega a atingir
determinadas dimensões, pode tornar-se uma verdadeira calamidade social. E o desemprego torna-se um
problema particularmente doloroso quando são atingidos sobretudo os jovens que, depois de se terem
preparado por meio de uma formação cultural, técnica e profissional apropriada, não conseguem um emprego
e, com mágoa, vêem frustradas a sua vontade sincera de trabalhar e a sua disponibilidade para assumir a
própria responsabilidade no desenvolvimento econômico e social da comunidade. A obrigação de conceder
fundos em favor dos desempregados, quer dizer, o dever de assegurar as subvenções indispensáveis para a
subsistência dos desempregados e das suas famílias, é um dever que deriva do princípio fundamental da ordem
moral neste campo, isto é, do princípio do uso comum dos bens ou, para exprimir o mesmo de maneira ainda
mais simples do direito à vida e à subsistência.
Para fazer face ao perigo do desemprego e para garantir trabalho a todos, as instituições que acima foram
definidas como dador de trabalho indireto devem prover a uma planificação global, que esteja em função
daquele banco de trabalho diferenciado, junto do qual se plasma a vida, não apenas econômica, mas também
cultural, de uma dada sociedade; elas devem dispensar atenção, ainda, à organização correta e racional do
trabalho que se desenvolve em tal banco. Esta solicitude global, em última análise, pesará sobre os ombros do
Estado, mas ela não pode significar uma centralização operada unilateralmente pelos poderes públicos. Tratase, ao contrário, de uma coordenação justa e racional, no quadro da qual deve ficar garantida a iniciativa das
pessoas, dos grupos livres, dos centros e dos complexos de trabalho locais, tendo em conta aquilo que foi dito
acima a respeito do caráter subjetivo o trabalho humano.
O fato da dependência recíproca das diversas sociedades e dos diversos Estados, bem como a necessidade de
colaboração em diversos domínios exigem que, embora mantendo os direitos soberanos de cada um deles no
campo da planificação e da organização do trabalho a nível da própria sociedade, se aja ao mesmo tempo,
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neste setor importante, no quadro da colaboração internacional, mediante os tratados e os acordos necessários.
Também aqui, é indispensável que o critério de tais tratados e acordos se torne cada vez mais o trabalho
humano, entendido como um direito fundamental de todos os homens, trabalho que da a todos aqueles que
trabalham direitos análogos, de tal maneira que o nível de vida dos homens do trabalho nas diversas
sociedades seja cada vez menos marcado por aquelas diferenças chocantes que, com a sua injustiça, são
suscetíveis de provocar violentas reações. As Organizações Internacionais têm tarefas imensas a desempenhar
neste setor. E é necessário que elas se deixem guiar por uma diagnose exata da complexidade das situações,
assim como dos condicionamentos naturais, históricos, sociais, etc.; é necessário, ainda, que elas, pelo que se
refere aos planos de ação estabelecidos em comum, procurem ter a maior efetividade, isto é, eficácia na
realização.
É em tal direção que se pode pôr em prática o plano de um progresso universal e harmonioso de todos,
segundo o fio condutor da Encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI. É necessário acentuar bem que o
elemento constitutivo e, ao mesmo tempo, a verificação mais adequada de tal progresso no espírito de justiça e
de paz, que a Igreja proclama e pelo qual não cessa de orar ao Pai de todos os homens e de todos os povos, é
exatamente a revalorização continua do trabalho humano, quer sob o aspecto da sua finalidade objetiva, quer
sob o aspecto da dignidade do sujeito de todo o trabalho, que é o homem. O progresso de que se está falando
aqui deve ser atuado pelo homem e para o homem e deve produzir frutos no homem. Uma verificação do
mesmo progresso será o reconhecimento cada vez mais maturado da finalidade do trabalho e o respeito cada
vez mais universal dos direitos a ele inerentes, em conformidade com a dignidade do homem, sujeito do
trabalho.
Uma planificação racional e uma organização adequada do trabalho humano, à medida das diversas sociedades
e dos diversos Estados, deveriam facilitar também a descoberta das justas proporções entre os vários tipos de
atividades: o trabalho dos campos, o da indústria, o dos multiformes serviços, o trabalho de concepção
intelectual e mesmo o científico ou artístico, segundo as capacidades de cada um dos homens e para o bem
comum de todas as sociedades e de toda a humanidade. À organização da vida humana segundo as múltiplas
possibilidades do trabalho deveria corresponder um sistema de instrução e de educação adaptado, que tivesse
como finalidade, antes de mais nada, o desenvolvimento da humanidade e a sua maturidade, e também a
formação específica necessária para ocupar de maneira rendosa um justo lugar no amplo e socialmente
diferenciado banco de trabalho.
Lançando o olhar para a inteira família humana espalhada por toda a terra, não é possível ficar sem ser
impressionado por um fato desconcertante de imensas proporções; ou seja, enquanto que por um lado
importantes recursos da natureza permanecem inutilizados, há, o outro lado, massas imensas de
desempregados e subempregados e multidões ingentes de famintos. É um fato que está demonstrando, sem
dúvida alguma, que, tanto no interior de cada comunidade política como nas relações entre elas a nível
continental e mundial pelo que diz respeito à organização do trabalho e do emprego existe alguma coisa que
não está bem, e isso precisamente nos pontos mais críticos e mais importantes sob o aspecto social.
20. Com base em todos estes direitos, juntamente com a necessidade de os garantir por parte dos mesmos
trabalhadores, surge ainda um outro direito: o direito de se associar, quer dizer, o direito de formar associações
ou uniões, com a finalidade de defender os interesses vitais dos homens empregados nas diferentes profissões.
Estas uniões têm o nome de sindicatos. Os interesses vitais dos homens do trabalho são até certo ponto
comuns a todos; ao mesmo tempo, porém, cada espécie de trabalho, cada profissão, possui uma sua
especificidade, que deveria encontrar nestas organizações de maneira particular o seu reflexo próprio.
Os sindicatos têm os seus ascendentes, em certo sentido, já nas corporações artesanais da Idade Média, na
medida em que tais organizações uniam entre si os homens que pertenciam ao mesmo oficio, isto é,
agremiavam-nos em base ao trabalho que eles faziam. No entanto, os sindicatos também diferem dessas
corporações neste ponto essencial: os modernos sindicatos cresceram a partir da luta dos trabalhadores, do
mundo do trabalho e, sobretudo, dos trabalhadores da indústria, pela tutela dos seus justos direitos, em
confronto com os empresários e os proprietários dos meios de produção. Constitui sua tarefa a defesa dos
interesses existenciais dos trabalhadores em todos os setores em que entram em causa os seus direitos. A
experiência histórica ensina que as organizações deste tipo são um elemento indispensável da vida social,
especialmente nas modernas sociedades industrializadas. Isto, evidentemente, não significa que somente os
trabalhadores da indústria possam constituir associações deste gênero. Os representantes de todas as
profissões podem servir-se delas para garantir seus respectivos direitos. Existem, com efeito, os sindicatos dos
agricultores e dos trabalhadores intelectuais; como existem também as organizações dos dadores de trabalho.
Todos, como já foi dito acima, se subdividem em grupos e subgrupos segundo as particulares especializações
profissionais.
A doutrina social católica não pensa que os sindicatos sejam somente o reflexo de uma estrutura de classe da
sociedade, como não pensa que eles sejam o expoente de uma luta de classe, que inevitavelmente governe a
vida social. Eles são, sim, um expoente da luta pela justiça social, pelos justos direitos dos homens do trabalho
segundo as suas diversas profissões. No entanto, esta luta deve ser compreendida como um empenho normal
das pessoas em prol do justo bem: no caso, em prol do bem que corresponde às necessidades e aos méritos
dos homens do trabalho, associados segundo as suas profissões; mas não é uma luta contra os outros. Se ela
assume um caráter de oposição aos outros, nas questões controvertidas, isso sucede por se ter em
consideração o bem que é a justiça social, e não por se visar a luta pela luta, ou então para eliminar o
antagonista. O trabalho tem como sua característica, antes de mais nada, unir os homens entre si; e nisto
consiste a sua força social: a força para construir uma comunidade. E no fim de contas, nessa comunidade
devem unir-se tanto aqueles que trabalham como aqueles que dispõem dos meios de produção ou que dos
mesmos são proprietários. À luz desta estrutura fundamental de todo o trabalho à luz do fato de que, afinal, o
trabalho e o capital são as componentes indispensáveis do processo de produção em todo e qualquer sistema
social a união dos homens para se assegurarem os direitos que lhes cabem, nascida das exigências do
trabalho, permanece um fator construtivo de ordem social e de solidariedade, fator do qual não é possível
prescindir.
Os justos esforços para garantir os direitos dos trabalhadores, que se acham unidos pela mesma profissão
devem ter sempre em conta limitações que impõe a situação econômica geral do país. As exigências sindicais
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não podem transformar-se numa espécie de egoísmo de grupo ou de classe, embora possam e devam também
tender para corrigir no que respeita ao bem comum da inteira sociedade tudo aquilo que é defeituoso no
sistema de propriedade dos meios de produção, ou no modo de os gerir e de dispor deles. A vida social e
econômico-social é certamente como um sistema de vasos comunicantes, e todas e cada uma das atividades
sociais, que tenham como finalidade salvaguardar os direitos dos grupos particulares, devem adaptar-se a tal
sistema.
Neste sentido, a atividade dos sindicatos entra indubitavelmente no campo da política, entendida como uma
prudente solicitude pelo bem comum. Ao mesmo tempo, porém, o papel dos sindicatos não é o de fazer política
no sentido que hoje comumente se vai dando a esta expressão. Os sindicatos não têm o caráter de partidos
políticos que lutam pelo poder, e também não deveriam nunca estar submetidos às decisões dos partidos
políticos, nem manter com eles ligações muito estreitas. Com efeito, se for esta a situação, eles perdem
facilmente o contato com aquilo que é o seu papel especifico, que é o de garantirem os justos direitos dos
homens do trabalho no quadro do bem comum de toda a sociedade, e, ao contrário, tornam-se um instrumento
da luta para outros fins.
Ao falar da tutela dos justos direitos dos homens do trabalho segundo as suas diversas profissões, é preciso
naturalmente ter sempre diante dos olhos aquilo de que depende o caráter subjetivo do trabalho em cada
profissão; mas, ao mesmo tempo, ou primeiro que tudo, aquilo que condiciona a dignidade própria do sujeito
do trabalho. E aqui apresentam-se múltiplas possibilidades para a ação das organizações sindicais, inclusive
também para um seu empenho por coisas de caráter instrutivo, educativo e de promoção da auto-educação. A
ação das escolas, das chamadas universidades operárias e populares, dos programas e dos cursos de formação,
que desenvolveram e continuam ainda desenvolvendo atividades neste campo, é uma ação benemérita. Devese sempre desejar que, graças à ação dos seus sindicatos, o trabalhador não só possa ter mais, mas também e
sobretudo possa ser mais; o que eqüivale a dizer, possa realizar mais plenamente a sua humanidade sob todos
os aspectos.
Ao agirem em prol dos justos direitos dos seus membros, os sindicatos lançam mão também do método da
greve, ou seja, da suspensão do trabalho, como de uma espécie de ultimatum dirigido aos órgãos competentes
e, sobretudo, aos dadores de trabalho. É um modo de proceder que a doutrina social católica reconhece como
legítimo, observadas as devidas condições e nos justos limites. Em relação a isto os trabalhadores deveriam ter
assegurado o direito à greve, sem terem de sofrer sanções penais pessoais por nela participarem. Admitindo
que se trata de um meio legitimo, deve simultaneamente relevar-se que a greve continua a ser, num certo
sentido, um meio extremo. Não se pode abusar dele; e não se pode abusar dele especialmente para fazer o
jogo da política. Além disso, não se pode esquecer nunca que, quando se trata de serviços essenciais para a
vida da sociedade, estes devem ficar sempre assegurados, inclusive, se isso for necessário, mediante
apropriadas medidas legais. O abuso da greve pode conduzir à paralização da vida sócio-econômica; ora, isto é
contrário às exigências do bem comum da sociedade, o qual também corresponde à natureza, entendida
retamente, do mesmo trabalho”.
Nota:32
Pontifícia Comissão Justitia et Pax, A serviço da comunidade Humana: Uma consideração Ética da Dívida
Internacional, 1986, III,1.
Nota:33
Congregação para a Doutrina da Fé, Instrução sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da
procriação, 1987.
Nota:34
cf. CNBB: Em favor da Família e Valores Básicos da Vida e da Família.
Nota:35
EN 22: “Entretanto isto permanecerá sempre insuficiente, pois ainda o mais belo testemunho virá a
demonstrar-se, com o andar do tempo, impotente, se ele não vier a ser esclarecido, justificado - aquilo que São
Pedro chamava dar “a razão da própria esperança” - explicitado por um anúncio claro e inelutável do Senhor
Jesus. Por conseguinte, a Boa Nova proclamada pelo testemunho da vida deverá, mais tarde ou mais cedo, ser
proclamada pela palavra da vida. Não haverá nunca evangelização verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as
promessas, o reino, o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem anunciados.
A história da Igreja, a partir da pregação de Pedro na manhã do Pentecostes, identifica-se e confunde-se com a
história de tal anúncio. Em cada nova fase da história humana, a Igreja, constantemente estimulada pelo
desejo de evangelizar, não tem senão uma preocupação instigadora: Quem enviar a anunciar o mistério de
Jesus? Com que linguagem anunciar um tal mistério? Como fazer para que ele ressoe e chegue a todos aqueles
que hão de ouvi-lo? Este anúncio - kerigma, pregação ou catequese - ocupa um tal lugar na evangelização que,
com freqüência, se tornou sinônimo dela. No entanto, ele não é senão um aspecto da evangelização”.
Nota:36
cf. EN 78: “O Evangelho, cujo encargo nos foi confiado, é também palavra da verdade. Uma verdade que torna
livres e que é a única coisa que dá a paz do coração, é aquilo que as pessoas vêm procurar quando nós lhes
anunciamos a Boa Nova. Verdade sobre Deus, verdade sobre o homem e sobre o seu misterioso destino e
verdade sobre o mundo. Difícil verdade que nós procuramos na Palavra de Deus e da qual somos, insistimos
ainda, não os árbitros nem os proprietários, mas os depositários, os arautos e os servidores.
Espera-se de todo evangelizador que tenha o culto da verdade, tanto mais que a verdade que ele aprofunda e
comunica outra coisa não é senão a verdade revelada; e, por isso mesmo, mais do que qualquer outra, parcela
daquela verdade primária que é o próprio Deus. O pregador do Evangelho terá de ser, portanto, alguém que,
mesmo à custa da renúncia pessoal e do sofrimento, procura sempre a verdade que há de transmitir aos
outros. Ele jamais poderá trair ou dissimular a verdade; nem com a preocupação de agradar aos homens, de
arrebatar ou de chocar, nem por originalidade ou desejo de aparecer. Ele não há de evitar a verdade e não há
de deixar que ela se obscureça pela preguiça de a procurar, por comodidade ou por medo; não negligenciará
nunca o estudo da verdade. Mas há de servi-la generosamente, sem a escravizar.
Enquanto Pastores do povo fiel, o nosso serviço pastoral obriga-nos a preservar, defender e comunicar a
verdade, sem olhar a sacrifícios. Tantos e tantos Pastores eminentes e santos nos deixaram o exemplo, em
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muitos casos heróico, deste amor à verdade. E o Deus da verdade espera de nós precisamente que sejamos os
defensores vigilantes e pregadores devotados dessa mesma verdade.
Quer sejais doutores, teólogos, exegetas ou historiadores, a obra da evangelização precisa de todos vós, do
vosso trabalho infatigável de pesquisa e também da vossa atenção e delicadeza na transmissão da verdade, da
qual os vossos estudos vos aproximam, mas que permanece sempre maior do que o coração do homem,
porque é a mesma verdade de Deus.
Pais e mestres, a vossa tarefa, que os múltiplos conflitos atuais não tornam fácil, é a de ajudar os vossos filhos
e os vossos discípulos na descoberta da verdade, incluindo a verdade religiosa e espiritual”.
Nota:37
João Paulo II, Discurso 1, 9: “A verdade que devemos ao homem é, antes de tudo, uma verdade sobre ele
mesmo. Como testemunhas de Jesus Cristo somos arautos, porta-vozes, servos desta verdade que não
podemos reduzir aos princípios de um sistema filosófico ou a pura atividade política, que não podemos esquecer
nem atraiçoar.
Talvez uma das mais notáveis debilidades da civilização atual esteja numa inadequada visão do homem. A
nossa é, sem dúvida, a época em que mais se tem escrito e falado sobre o homem, a época dos humanismos e
do antropocentrismo. Contudo, paradoxalmente, é também a época das profundas angústias do homem com
respeito a sua identidade e destino, do rebaixamento do homem a níveis antes insuspeitados, época de valores
humanos conculcados como jamais o foram antes.
Como se explica este paradoxo? Podemos dizer que é o paradoxo inexorável do humanismo ateu. É o drama do
homem amputado de uma dimensão essencial de seu ser o absoluto e colocado deste modo diante da pior
redução do próprio ser. A constituição pastoral Gaudium et Spes toca o fundo do problema quando afirma: O
mistério do homem só se esclarece no mistério do Verbo encarnado (GS 22).
A Igreja possui, graças ao Evangelho, a verdade sobre o homem. Esta se encontra numa antropologia que a
Igreja não cessa de aprofundar e de comunicar. A afirmação primordial desta antropologia é a do homem como
imagem de Deus irredutível a uma simples parcela da natureza ou a um elemento anônimo da cidade humana
(12). Neste sentido, escrevia Santo Ireneu: A glória do homem é Deus, mas o receptáculo de toda ação de
Deus, de sua sabedoria, de seu poder é o homem (Santo Ireneu, Adversus haereses, L. III, 20, 2-3).
A este fundamento insubstituível da concepção cristã do homem me referi em particular em minha mensagem
de Natal: Natal é a festa do homem... O homem, objeto de cálculo, considerado sob a categoria da
quantidade... e ao mesmo tempo uno, único e irrepetível ... alguém eternamente idealizado e eternamente
escolhido, alguém chamado e denominado por seu nome. (João Paulo II, Mensagem de Natal, 25.12.1978).
Diante de outros tantos humanismos, freqüentemente fechados numa visão do homem estritamente econômica
biológica ou psíquica, a Igreja possui o direito e o dever de proclamar a verdade sobre o homem, que ela
recebeu de seu mestre Jesus Cristo. Oxalá não impeça de fazê-lo nenhuma coação externa. Mas,
principalmente, oxalá não deixe ela de fazê-lo por temores ou dúvidas, por ter-se deixado contaminar por
outros humanismos, por falta de confiança em sua mensagem original.
Quando pois um pastor da Igreja anuncia com clareza e sem ambigüidades a verdade sobre o homem, revelada
por aquele mesmo que sabia o que havia no homem (Jo 2, 25), deve animá-lo a segurança de estar prestando
o melhor serviço ao ser humano.
Esta verdade completa sobre o ser humano constitui o fundamento do ensino social da Igreja, bem como é
base da verdadeira libertação. A luz desta verdade, não é o homem um ser submetido aos processos
econômicos ou políticos, mas estes processos estão ordenados ao homem e submetidos a ele.
Deste encontro de pastores sairá, sem dúvida, fortificada esta verdade sobre o homem que ensina a Igreja”.
Nota:38
LC 3: “A palavra de Jesus: A Verdade vos libertará (Jo 8,32), deve iluminar e guiar, neste terreno, todas as
reflexões teológicas e todas as decisões pastorais.
Essa verdade, que vem de Deus, tem o seu centro em Jesus Cristo, Salvador do mundo.
Dele, que é “o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6), a Igreja recebe aquilo que ela oferece aos homens. No
mistério do Verbo encarnado e redentor do mundo, ela vai buscar a verdade sobre o Pai e seu amor por nós
como a verdade sobre o homem e sobre a sua liberdade.
Por sua cruz e ressurreição Cristo realizou a nossa redenção: esta é a liberdade em seu sentido mais forte, já
que ela nos libertou do mal mais radical, isto é, do pecado e do poder da morte. Quando a Igreja, instruída por
seu Senhor, eleva a sua oração ao Pai: “livrai-nos do mal”, ela está suplicando que o mistério da salvação se
manifeste, com potência, na nossa existência de cada dia. Ela sabe que a cruz redentora é, verdadeiramente, a
fonte da luz e da vida e o centro da história. A caridade que a inflama faz com que proclame a Boa Nova e,
através dos sacramentos, distribua os seus frutos vivificantes. É de Cristo Redentor que partem o seu
pensamento e a sua ação, quando, diante dos dramas que dilaceram o mundo, ela reflete sobre o significado e
os caminhos da libertação e da verdadeira liberdade.
A verdade, a começar pela verdade sobre a redenção, que está no âmago do mistério da fé, é, pois, a raiz e a
regra da liberdade, fundamento e medida de qualquer ação libertadora”.
Nota:39
RH 14: “A Igreja não pode abandonar o homem, cuja sorte, ou seja, a escolha, o chamamento, o nascimento e
a morte, a salvação ou a perdição, estão de maneira tão íntima e indissolúvel unidos a Cristo. E trata-se aqui
precisamente de todos e cada um dos homens sobre este planeta, nesta terra que o Criador deu ao primeiro
homem, dizendo ao mesmo tempo ao homem e à mulher: submetei-a (a terra) e dominai-a. Cada homem,
pois, em toda a sua singular realidade do ser e do agir, da inteligência e da vontade, da consciência e do
coração. O homem nessa sua singular realidade (porque é pessoa) tem uma história própria da sua vida e,
sobretudo, uma história própria da sua alma. O homem que segundo a abertura interior do seu espírito, e
conjuntamente a tantas e tão diversas necessidades do seu corpo e da sua existência temporal, escreve esta
sua história pessoal, fá-lo através de numerosos ligames, contatos, situações e estruturas sociais, que o unem
a outros homens; e faz isso a partir do primeiro momento da sua existência sobre a terra, desde o momento da
sua concepção e do seu nascimento. O homem, na plena verdade da sua existência, do seu ser pessoal e, ao
mesmo tempo, do seu ser comunitário e social no âmbito da própria família, no âmbito de sociedades e de
contextos bem diversos, no âmbito da própria nação, ou povo (e, talvez, ainda somente do clã ou da tribo),
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enfim no âmbito de toda a humanidade este homem é o primeiro caminho que a Igreja deve percorrer no
cumprimento da sua missão: ele é a primeira e fundamental via da Igreja, via traçada pelo próprio Cristo e via
que imutavelmente conduz através do mistério da encarnação e da redenção.
Este homem assim precisamente, em toda a verdade da sua vida, com a sua consciência, com a sua contínua
inclinação para o pecado e, ao mesmo tempo, com a sua contínua aspiração pela verdade, pelo bem, pelo belo,
pela justiça e pelo amor, precisamente um tal homem tinha diante dos olhos o Concílio Vaticano II, quando, ao
delinear a sua situação no mundo contemporâneo, se transferia sempre das componentes externas desta
situação para a verdade imanente da humanidade: É no íntimo do homem precisamente que muitos elementos
se combatem entre si. Enquanto por uma parte ele se experimenta, como criatura que é, multiplamente
limitado, por outra, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Atraído por muitas
solicitações, vê-se obrigado a escolher entre elas e a renunciar a algumas. Mais ainda, fraco e pecador, faz
muitas vezes aquilo que não quer e não realiza o que desejaria fazer. Sofre assim em si mesmo a divisão, da
qual tantas e tão graves discórdias se originam para a sociedade.
É este homem assim que é a via da Igreja; via que se encontra, de certo modo, na base de todas aquelas vias
pelas quais a Igreja deve caminhar: porque o homem todos e cada um dos homens, sem exceção alguma foi
remido por Cristo; e porque com o homem cada homem, sem exceção alguma Cristo de algum modo se uniu,
mesmo quando tal homem disso não se acha consciente: Cristo, morto e ressuscitado por todos os homens, a
estes a todos e a cada um dos homens oferece sempre… a luz e a força para poderem corresponder à sua
altíssima vocação.
Sendo, portanto, o homem a via da Igreja, via da sua vida e experiência cotidianas, da sua missão e atividade,
a Igreja do nosso tempo tem de estar, de maneira sempre renovada, bem ciente da situação de tal homem. E
mais: a Igreja deve estar bem ciente das suas possibilidades, que tomam sempre nova orientação e assim se
manifestam; ela tem de estar bem ciente, ao mesmo tempo ainda, das ameaças que se apresentam contra o
homem. Ela deve estar cônscia, além disso, de tudo aquilo que parece ser contrário ao esforço para que a vida
humana se torne cada vez mais humana e para que tudo aquilo que compõe esta mesma vida corresponda à
verdadeira dignidade do homem. Numa palavra, a Igreja deve estar bem cônscia de tudo aquilo que é contrário
a tal processo de mobilização da vida humana”.
Nota:40
cf. Puebla 188, 176: “188. E chegou “a plenitude dos tempos” (Gl 4, 4). Deus Pai enviou ao mundo seu Filho
Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus verdadeiro “nascido do Pai de todos os séculos” e homem verdadeiro nascido
da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Em Cristo e por Cristo une-se aos homens Deus Pai. O Filho de
Deus assume o humano e o criado e restabelece a comunhão entre seu Pai e os homens. O homem conquista
uma dignidade altíssima e Deus irrompe na história do homem, isto é, no peregrinar humano rumo à liberdade
e à fraternidade, que aparecem agora como caminho que leva à plenitude do encontro com ele.
176. Devemos apresentar Jesus de Nazaré compartilhando a vida, as esperanças e as angústias do seu povo e
mostrar que ele é o Cristo, crido, proclamado e celebrado pela Igreja”.
LC 3: “A palavra de Jesus: A Verdade vos libertará (Jo 8,32), deve iluminar, neste terreno, todas as reflexões
teológicas e todas as decisões pastorais.
Essa verdade, que vem de Deus, tem o seu centro em Jesus Cristo, Salvador do mundo.
Dele, que é “o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6), a Igreja recebe aquilo que oferece aos homens. No
mistério do Verbo encarnado e redentor do mundo, ela vai buscar a verdade sobre o Pai e seu amor por nós
como a verdade sobre o homem e sobre a sua liberdade.
Por sua cruz e ressurreição Cristo realizou a nossa redenção: esta é a liberdade em seu sentido mais forte, já
que ela nos libertou do mal mais radical, isto é, do pecado e do poder da morte. Quando a Igreja, instruída por
seu Senhor, eleva a sua oração ao Pai: livrai-nos do mal”, ela está suplicando que o mistério da salvação se
manifeste, com potência, na nossa existência de cada dia, Ela sabe que a cruz redentora é, verdadeiramente, a
fonte da luz e da vida e o centro da história. A caridade que inflama faz com que proclame a Boa Nova e,
através dos sacramentos, distribua os seus frutos vivificantes. É de Cristo Redentor que partem o seu
pensamento e a sua ação, quando, diante dos dramas que dilaceram o mundo, ela reflete sobre o significado e
os caminhos da libertação e da verdadeira liberdade.
A verdade, a começar pela verdade sobre a redenção, que está no âmago do mistério da fé, é, pois, a raiz e a
regra da liberdade, fundamento e medida de qualquer ação libertadora”.
Nota:41
João Paulo II, Discurso, 1. 5: “Contra tais “releituras”, pois, e contra suas hipóteses, brilhantes talvez, mas
frágeis e inconsistentes, que delas derivam a evangelização no presente e no futuro da América Latina não
pode cessar de afirmar a fé da Igreja: Jesus Cristo, Verbo e Filho de Deus, se faz homem para aproximar-se do
homem e trazer-lhe, pela forca de seu mistério, a salvação, grande dom de Deus.
É esta a fé que inspirou vossa história e formou o melhor dos valores de vossos povos e deverá continuar
animando, com todas as energias, o dinamismo de seu futuro. É esta a fé que revela a vocação de concórdia e
unidade que há de afastar os perigos de guerras neste Continente de esperança, no qual a Igreja foi fator tão
poderoso de integração. Esta fé, enfim, que, com tanta vitalidade e de tão variados modos, é expressa pelos
fiéis da América Latina através da religiosidade ou piedade popular”.
Nota:42
Puebla 181: “Solidários com os sofrimentos e as aspirações do nosso povo, sentimos a urgência de lhe dar o
que é nosso especificamente: o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Sentimos que esta é a “Força de
Deus” (Rm 1, 16), capaz de transformar nossa realidade pessoal e social e de encaminhá-la para a liberdade e
a fraternidade, para a manifestação plena do Reino de Deus”.
Nota:43
João Paulo II, Discurso, 1.5: “Contra tais “releituras”, pois, e contra suas hipóteses, brilhantes talvez, mas
frágeis e inconsistentes, que delas derivam a evangelização no presente e no futuro da América Latina não
pode cessar de afirmar a fé da Igreja: Jesus Cristo, Verbo e Filho de Deus, se faz homem para aproximar-se do
homem e trazer-lhe, pela forca de seu mistério, a salvação, grande dom de Deus.
É esta a fé que inspirou vossa história e formou o melhor dos valores de vossos povos e deverá continuar
animando, com todas as energias, o dinamismo de seu futuro. É esta a fé que revela a vocação de concórdia e
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unidade que há de afastar os perigos de guerras neste Continente de esperança, no qual a Igreja foi fator tão
poderoso de integração. Esta fé, enfim, que, com tanta vitalidade e de tão variados modos, é expressa pelos
fiéis da América Latina através da religiosidade ou piedade popular”.
LC 63: “A missão essencial da Igreja, prolongando a missão de Cristo, é uma missão evangelizadora e
salvífica. Ela encontra o seu élan na caridade divina. A evangelização é o anúncio da salvação, dom de Deus.
Pela Palavra de Deus e pelos sacramentos, o homem é libertado, antes de tudo, do poder do pecado e do poder
do Maligno que o oprimem, e é introduzido na comunhão de amor com Deus. Nas pegadas do seu Senhor, que
veio ao mundo para salvar os pecadores (1Tm 1,15) a Igreja deseja a salvação de todos os homens.
Nessa missão, a Igreja ensina o caminho que o homem deve percorrer neste mundo, para entrar no Reino de
Deus. Sua doutrina abrange, pois, toda a ordem moral e, principalmente, a justiça, que deve regular as
relações humanas. Tudo isso faz parte da pregação do Evangelho.
Mas o amor que faz a Igreja comunicar a todos a participação gratuita na vida divina, leva-a também, pela
ação eficaz de seus membros, a buscar o verdadeiro bem temporal dos homens, ir ao encontro de suas
necessidades, prover a sua cultura e promover uma libertação integral de tudo aquilo que impede o
desenvolvimento das pessoas. A Igreja quer o bem do homem em todas as suas dimensões: em primeiro lugar,
como membro da cidade de Deus; em seguida, como membro da cidade terrestre”.
Nota:44
LG 1: “O Concílio deseja ardentemente iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, luz dos povos, que
brilha na Igreja, para que o Evangelho seja anunciado a todas as criaturas (cf. Mc 16, 15).
A Igreja é em Cristo como que o sacramento ou o sinal e instrumento da união com Deus e da unidade de todo
o gênero humano.
Insistindo no tema dos concílios anteriores, ela quer manifestar, tanto aos fiéis como ao universo inteiro, com
redobrado vigor, sua natureza e sua missão universal.
Nos dias de hoje, os homens estão profundamente ligados uns aos outros pelos laços sociais, pela
interdependência técnica e pela cultura. Torna-se então mais urgente o dever que tem a Igreja de promover a
unidade perfeita de todos, em Cristo”.
Nota:45
EN 15: “Quem quer que releia no Novo Testamento as origens da Igreja e queira acompanhar passo a passo a
sua história e, enfim, a examine em sua vida e ação, verá que ela se acha vinculada à evangelização naquilo
que ela tem de mais íntimo.
- A Igreja nasce da ação evangelizadora de Jesus e dos doze. Ela é o fruto normal, querido, o mais imediato e o
mais visível dessa evangelização: “Ide, pois, ensinai todas as gentes”. Ora “aqueles que acolheram a Palavra
foram batizados, e naquele dia agregaram-se a eles umas três mil pessoas... E o Senhor ia aumentando todos
os dias os que eram salvos”.
- Nascida da missão, pois, a Igreja é por sua vez enviada por Jesus, a Igreja fica no mundo quando o Senhor
da glória volta para o Pai. Ela fica aí como um sinal, a um tempo opaco e luminoso, de uma nova presença de
Jesus, sacramento da sua partida e da sua permanência. Ela prolonga-o e continua-o. Ora, é exatamente toda
a sua missão e a sua condição de evangelizador, antes de mais nada, que ela é chamada a continuar. A
comunidade dos cristãos, realmente, nunca é algo fechado sobre si mesmo. Nela, a vida íntima - vida de
oração, ouvir a Palavra e o ensino dos apóstolos, caridade fraterna vivida e fração do pão - não adquire todo o
seu sentido senão quando ela se torna testemunha, a provocar a admiração e a conversão e se desenvolve na
pregação e no anúncio da Boa Nova. Assim, é a Igreja toda que recebe a missão de evangelizar, e a atividade
de cada um é importante para o todo.
- Evangelizadora como é, a Igreja começa por se evangelizar a si mesma. Comunidade de crentes, comunidade
de esperança vivida e comunicada, comunidade de amor fraterno, ela tem necessidade de ouvir sem cessar
aquilo que ela deve acreditar, as razões da sua esperança e o mandamento novo do amor. Povo de Deus
imerso no mundo, e não raro tentado pelos ídolos, ela precisa ouvir, incessantemente, proclamar as grandes
obras de Deus, que a converteram para o Senhor; precisa sempre ser convocada e reunida de novo por ele. É o
mesmo que dizer, numa palavra, que ela tem sempre necessidade de ser evangelizada, se quiser conservar
vigor, alento e força para anunciar o Evangelho. O Concílio Vaticano II recordou e depois o Sínodo de 1974
retomou com vigor este mesmo tema: a Igreja que se evangeliza por uma conversão e uma renovação
constantes, a fim de evangelizar o mundo com credibilidade.
- A Igreja é depositária da Boa Nova que há de ser anunciada. As promessas da nova aliança em Jesus Cristo,
os ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, a Palavra da vida, as fontes da graça e da benignidade de Deus, o
caminho da salvação, tudo isso lhe foi confiado. É o conteúdo do Evangelho e, por conseguinte, da
evangelização, que ela guarda como um depósito vivo e precioso, não para manter escondido, mas sim para o
comunicar.
- Enviada e evangelizadora, a Igreja envia também ela própria evangelizadores. É ela que coloca em seus
lábios a Palavra que salva, que lhes explica a mensagem de que ela mesma é depositária, que lhes confere o
mandato que ela própria recebeu e que, enfim, os envia a pregar. E a pregar, não as suas próprias pessoas ou
as suas idéias pessoais, mas sim um Evangelho do qual nem eles nem ela são senhores e proprietários
absolutos, para dele disporem a seu bel-prazer, mas de que são os ministros para o transmitir com a máxima
fidelidade”.
Nota:46
EN 15: “Quem quer que releia no Novo Testamento as origens da Igreja e queira acompanhar passo a passo a
sua história e, enfim, a examine em sua vida e ação, verá que ela se acha vinculada à evangelização naquilo
que ela tem de mais íntimo.
- A Igreja nasce da ação evangelizadora de Jesus e dos doze. Ela é o fruto normal, querido, o mais imediato e o
mais visível dessa evangelização: “Ide, pois, ensinai todas as gentes”. Ora “aqueles que acolheram a Palavra
foram batizados, e naquele dia agregaram-se a eles umas três mil pessoas... E o Senhor ia aumentando todos
os dias os que eram salvos”.
- Nascida da missão, pois, a Igreja é por sua vez enviada por Jesus, a Igreja fica no mundo quando o Senhor
da glória volta para o Pai. Ela fica aí como um sinal, a um tempo opaco e luminoso, de uma nova presença de
Jesus, sacramento da sua partida e da sua permanência. Ela prolonga-o e continua-o. Ora, é exatamente toda
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a sua missão e a sua condição de evangelizador, antes de mais nada, que ela é chamada a continuar. A
comunidade dos cristãos, realmente, nunca é algo fechado sobre si mesmo. Nela, a vida íntima - vida de
oração, ouvir a Palavra e o ensino dos apóstolos, caridade fraterna vivida e fração do pão - não adquire todo o
seu sentido senão quando ela se torna testemunha, a provocar a admiração e a conversão e se desenvolve na
pregação e no anúncio da Boa Nova. Assim, é a Igreja toda que recebe a missão de evangelizar, e a atividade
de cada um é importante para o todo.
- Evangelizadora como é, a Igreja começa por se evangelizar a si mesma. Comunidade de crentes, comunidade
de esperança vivida e comunicada, comunidade de amor fraterno, ela tem necessidade de ouvir sem cessar
aquilo que ela deve acreditar, as razões da sua esperança e o mandamento novo do amor. Povo de Deus
imerso no mundo, e não raro tentado pelos ídolos, ela precisa ouvir, incessantemente, proclamar as grandes
obras de Deus, que a converteram para o Senhor; precisa sempre ser convocada e reunida de novo por ele. É o
mesmo que dizer, numa palavra, que ela tem sempre necessidade de ser evangelizada, se quiser conservar
vigor, alento e força para anunciar o Evangelho. O Concílio Vaticano II recordou e depois o Sínodo de 1974
retomou com vigor este mesmo tema: a Igreja que se evangeliza por uma conversão e uma renovação
constantes, a fim de evangelizar o mundo com credibilidade.
- A Igreja é depositária da Boa Nova que há de ser anunciada. As promessas da nova aliança em Jesus Cristo,
os ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, a Palavra da vida, as fontes da graça e da benignidade de Deus, o
caminho da salvação, tudo isso lhe foi confiado. É o conteúdo do Evangelho e, por conseguinte, da
evangelização, que ela guarda como um depósito vivo e precioso, não para manter escondido, mas sim para o
comunicar.
- Enviada e evangelizadora, a Igreja envia também ela própria evangelizadores. É ela que coloca em seus
lábios a Palavra que salva, que lhes explica a mensagem de que ela mesma é depositária, que lhes confere o
mandato que ela própria recebeu e que, enfim, os envia a pregar. E a pregar, não as suas próprias pessoas ou
as suas idéias pessoais, mas sim um Evangelho do qual nem eles nem ela são senhores e proprietários
absolutos, para dele disporem a seu bel-prazer, mas de que são os ministros para o transmitir com a máxima
fidelidade”.
Nota:47
cf. LG 5: “O mistério da santa Igreja se manifesta, pois desde sua própria fundação. O Senhor Jesus deu início
a sua Igreja pregando a boa nova, isto é, a vinda do reino de Deus, prometido há séculos pelas Escrituras. Os
tempos se cumpriram, o reino de Deus está iminente (Mc 1, 15; cf. Mt 4, 17).
Esse reino se torna visível aos olhos humanos por intermédio da palavra, dos atos e da presença de Cristo.
A palavra do Senhor se compara à semente lançada ao campo (Mc 4, 14). Os que a ouvem com fé e aderem ao
pequeno rebanho de Cristo (Lc 12, 32), recebem o reino. Daí por diante a semente germina e cresce, até o
momento da colheita (cf. Mc 4, 26-29).
Os milagres de Cristo também comprovam que o reino de Deus chegou à terra: Se pela mão de Deus expulso
os demônios, é que o reino de Deus chegou até vocês (Lc 11, 20); cf. Mt 12, 28).
Mas, acima de tudo, o reino se manifesta na própria pessoa de Cristo, Filho de Deus e Filho do Homem, que
veio para servir e dar sua vida para a redenção de muitos (Mc 10, 45).
Depois de morrer na cruz, por todos os seres humanos, Jesus ressuscitou, aparecendo como Senhor, Cristo e
sacerdote para sempre (cf. At 2, 36; Hb 5, 6; 7, 17-21). Derramou então nos seus discípulos o Espírito
prometido pelo Pai (cf. At 2, 33).
A Igreja foi assim enriquecida pelos dons do seu fundador. Procurando observar fielmente seus preceitos de
caridade, humildade e abnegação, recebe a missão de anunciar e de promover o reino de Cristo e de Deus
junto a todos os povos. Constitui pois, a Igreja, o germe e o início do reino na terra. Enquanto vai crescendo,
aspira de todo coração pela consumação do reino e deseja, com todas as sua forças, unir-se a seu rei na
glória”.
Nota:48
EN 78: “O Evangelho, cujo encargo nos foi confiado, é também palavra da verdade. Uma verdade que torna
livres e que é a única coisa que dá a paz do coração, é aquilo que as pessoas vêm procurar quando nós lhes
anunciamos a Boa Nova. Verdade sobre Deus, verdade sobre o homem e sobre o seu misterioso destino e
verdade sobre o mundo. Difícil verdade que nós procuramos na Palavra de Deus e da qual somos, insistimos
ainda, não os árbitros nem os proprietários, mas os depositários, os arautos e os servidores.
Espera-se de todo evangelizador que tenha o culto da verdade, tanto mais que a verdade que ele aprofunda e
comunica outra coisa não é senão a verdade revelada; e, por isso mesmo, mais do que qualquer outra, parcela
daquela verdade primária que é o próprio Deus. O pregador do Evangelho terá de ser, portanto, alguém que,
mesmo à custa da renúncia pessoal e do sofrimento, procura sempre a verdade que há de transmitir aos outros
Ele jamais poderá trair ou dissimular a verdade; nem com a preocupação de agradar aos homens, de arrebatar
ou de chocar, nem por originalidade ou desejo de aparecer. Ele não há de evitar a verdade e não há de deixar
que ela se obscureça pela preguiça de a procurar, por comodidade ou por medo; não negligenciará nunca o
estudo da verdade. Mas há de servi-la generosamente, sem a escravizar.
Enquanto Pastores do povo fiel, o nosso serviço pastoral obriga-nos a preservar, defender e comunicar a
verdade, sem olhar a sacrifícios. Tantos e tantos Pastores eminentes e santos nos deixaram o exemplo, em
muitos casos heróico, deste amor à verdade. E o Deus da verdade espera de nós precisamente que sejamos os
defensores vigilantes e pregadores devotados dessa mesma verdade.
Quer sejais doutores, teólogos, exegetas ou historiadores, a obra da evangelização precisa de todos vós, do
vosso trabalho infatigável de pesquisa e também da vossa atenção e delicadeza na transmissão da verdade, da
qual os vossos estudos vos aproximam, mas que permanece sempre maior do que o coração do homem,
porque é a mesma verdade de Deus.
Pais e mestres, a vossa tarefa, que os múltiplos conflitos atuais não tornam fácil, é a de ajudar os vossos filhos
e os vossos discípulos na descoberta da verdade, incluindo a verdade religiosa e espiritual.”
Puebla 222; 226-228: “222. A Igreja é inseparável de Cristo, porque ele mesmo a fundou por um ato
expresso de sua vontade, sobre os doze, cuja cabeça é Pedro, constituindo-a sacramento universal e necessário
de salvação. A Igreja não é um “resultado” posterior nem uma simples conseqüência “desencadeada” pela ação
evangelizadora de Jesus. Com certeza nasce desta ação, mas de modo direto, pois é o próprio Senhor que
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convoca seus discípulos e lhes comunica o poder de seu Espírito, dotando a comunidade nascente de todos os
meios e elementos essenciais que o povo católico professa como de instituição divina.
226. A mensagem de Jesus tem como centro a proclamação do Reino, que nele mesmo se torna presente e
chega até nós. Este Reino, sem ser uma realidade separável da Igreja (LG 8a), transcende seus limites visíveis.
Porque se realiza de certo modo onde quer que Deus esteja reinando mediante sua graça, seu amor, vencendo
o pecado e ajudando os homens a crescer até conseguir grande comunhão que lhes é oferecida em Cristo. Esta
ação de Deus acontece também no coração dos homens que vivem fora do âmbito perceptível da Igreja. E isto
não significa de modo nenhum que a pertença à Igreja seja diferente.
227. Por isso é que a Igreja recebeu por missão anunciar e instaurar o Reino em todos os povos. Ela é o sinal
do Reino. Nela se manifesta de modo visível o que Deus está realizando silenciosamente, no mundo inteiro. É o
lugar onde se concentra ao máximo a ação do Pai, que, na força do Espírito de amor, busca solícito os homens
para parti ar com eles em gesto de ternura inexprimível a sua própria vida trinitária. A Igreja é também o
instrumento que introduz o Reino entre os homens, para conduzi-los à sua meta definitiva.
228. “Ela constitui já na terra o germe e o princípio desse Reino” (LG 5). Este germe deve crescer na história
sob o influxo do Espírito até o dia “em todos Deus seja tudo” (1Cor 15,28). Até então a Igreja permanecerá
perfectível sob muitos aspectos, necessitada de permanente auto-evangelização, de maior conversão e
purificação”.
Nota:49
EN 13: “Aqueles que acolhem com sinceridade a Boa Nova, por virtude desse acolhimento e da fé
compartilhada, reúnem-se portanto em nome de Jesus para conjuntamente buscarem o reino, para o edificar e
para o viver. Eles constituem uma comunidade também ela evangelizadora. A ordem dada aos doze - “Ide,
pregai a Boa Nova” - continua a ser válida, se bem que de maneira diferente, também para todos os cristãos. É
precisamente por isso que São Pedro chama a estes últimos “povo trazido à salvação para tornar conhecidas as
maravilhas” de Deus, aquelas mesmas maravilhas que cada um pôde alguma vez escutar na sua própria língua.
A Boa Nova do reino que vem e que já começou, de resto, é para todos os homens de todos os tempos.
Aqueles que a receberam, aqueles que ela congrega na comunidade da salvação, podem e devem comunicá-la
e difundi-la ulteriormente”.
Nota:50
cf. Documentos de Medellín (1968); Puebla (1979); Documentos da CNBB, entre outros: Em Favor da Família
(1975); Comunicado Pastoral ao Povo de Deus (1976); Exigências cristãs de uma Ordem Política (1977); Igreja
e Problemas da Terra (1980); Solo Urbano e Ação Pastoral (1982); Catequese Renovada Orientações e
Conteúdo (1983); Por uma Nova Ordem Constitucional (1986).
Nota:51
GS 11: “Acreditando, com certeza, que é conduzido pelo Espírito do Senhor, que enche o universo, o povo de
Deus vê e procura discernir nos acontecimentos, nas exigências e nas aspirações do nosso tempo, de que,
aliás, participa, verdadeiros sinais da presença de Deus e de seu desígnio. A fé ilumina com sua luz tudo que
existe e manifesta o propósito divino a respeito da plena vocação humana, orientando assim o espírito para as
verdadeiras soluções.
O Concílio quer, inicialmente, focalizar os valores que se coloca hoje, acima de tudo, referindo-os à sua fonte
divina. Enquanto procedem de Deus e são comunicados aos seres humanos, são verdadeiros valores, embora
freqüentemente precisem ser purificados por estarem distorcidos pela corrupção do coração humano.
O que a Igreja pensa do ser humano? Que deve recomendar para a edificação da sociedade contemporânea?
Qual a significação última da atividade humana no mundo? Espera-se resposta a todas essas questões.
Buscando essas respostas, o povo de Deus e o gênero humano, em que, aliás, ele está inserido, prestar-se-ão
mutuamente serviço e a Igreja cumprirá sua missão religiosa que é, por isso mesmo, profundamente humana”.
Nota:52
GS 1: “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje, sobretudo dos
pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos
discípulos de Cristo. Não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração.
A comunidade dos discípulos de Cristo é formada por homens e mulheres que, reunidos em Cristo e guiados
pelo Espírito Santo em sua busca do reino de Deus, sentem-se real e intimamente unidos a todo o gênero
humano e à sua história, por terem recebido a mensagem da salvação para comunicar a todos”.
Puebla 209, 229, 253, 257-259, 266, 274: “209. A vida trinitária, de que Jesus Cristo nos faz participantes,
somente na glória é que chegará à plenitude. A Igreja, peregrina enquanto instituição humana e terrena,
reconhece com humildade seu erros e pecados que obscurecem a face de Deus em seus filhos. Mas está
decidida a continuar sua atuação evangelizadora a fim de permanecer fiel à sua missão com a confiança posta
na fidelidade de seu fundador e no poder do Espírito.
229. Não obstante o reino já se encontra nela. A presença da Igreja em nosso Continente é uma Boa Nova,
porque ela, se bem que apenas em germe, cumula plenamente as esperanças e os anseios mais profundos dos
nossos povos.
253. Neste mundo não conseguirá nunca a Igreja viver, em plenitude, sua vocação universal para a santidade.
Permanecerá sempre composta de justos e pecadores. Mais: pelo coração de cada cristão passa a linha que
divide a parte que temos de justos da que temos de pecadores.
257. A Igreja enquanto Povo de Deus reconhece apenas uma autoridade: Cristo. Ele é o pastor que a guia.
Todavia os laços que a prendem a ele são muito mais profundos do que os de um simples trabalho de direção.
Cristo é a autoridade da Igreja no sentido mais profundo da palavra, porque é seu autor. Porque é fonte de sua
vida e unidade, sua cabeça. Esta capitalidade é a misteriosa relação vital que o vincula a todos os seus
membros. Por isso a participação de sua autoridade aos Pastores ao longo da história nasce e parte desta
mesma realidade. É muito mais do que um simples poder jurídico. É verdadeira participação no mistério de sua
capitalidade. E por isso é uma realidade de ordem sacramental.
258. Os Doze, presididos por Pedro, foram escolhidos por Jesus para participar dessa misteriosa relação que o
prende à sua Igreja. Foram constituídos e consagrados por ele como sacramentos vivos de sua presença, para
torná-los presente e visível, como cabeça e pastor, no meio de seu povo. Desta comunhão profunda no mistério
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é que decorre como conseqüência o poder de “atar e desatar”. Considerado em sua totalidade, o mistério
hierárquico é uma realidade de ordem sacramental, vital e jurídica com a própria Igreja.
259. Este mistério foi confiado a Pedro e aos outros apóstolos, cujos sucessores são hoje em dia o Romano
Pontífice e os bispos, a quem se unem como colaboradores os presbíteros e diáconos. Os pastores da Igreja
não a guiam apenas em nome do Senhor: exercem também a função de mestres da verdade e presidem
sacerdotalmente ao culto divino. O dever de obediência do Povo de Deus aos pastores que o conduzem fundase menos em considerações jurídicas do que no respeito de quem crê que neles o Senhor tem uma presença
sacramental. Esta é sua realidade objetiva de fé, independente de toda consideração pessoal.
266. Ser peregrino implica sempre uma cota inevitável de insegurança e de risco. Ela é acrescida pela
consciência de nossa fraqueza e nosso pecado. É parte do morrer cotidiano em Cristo. A fé no-lo permite
assumir com esperança pascal. Os últimos dez anos têm sido violentos em nosso Continente. Mas caminhamos
na certeza de que o Senhor saberá transformar a dor, o sangue e a morte, que no caminho da história vão
deixando os nossos povos e a nossa Igreja, em sementes de ressurreição para a América Latina. Reconfortanos o Espírito Santo e a Mãe fiel, sempre presentes no caminhar do Povo de Deus.
274. Para os próprios cristãos, a Igreja deveria transformar-se num lugar em que aprendem a viver a fé
experimentando-a e descobrindo-a encarnada nos outros. Do modo mais urgente, deveria ser a escola onde se
eduquem homens capazes de fazer história, para levar eficazmente com Cristo a história de nossos povos até
ao reino”.
Nota:53
GS 45: “Ajudando o mundo e sendo por ele ajudada, a Igreja caminha para um único fim: a vinda do reino de
Deus e a salvação de todo o gênero humano. Todo bem que o povo de Deus, em sua peregrinação terrestre,
pode oferecer à família humana, vem da Igreja, como sacramento da salvação universal, mistério em se
manifesta e se realiza o amor de Deus para com os seres humanos.
O Verbo de Deus, por quem foram feitas todas as coisas, encarnou-se para salvar a todos e tudo recapitular,
como homem perfeito. O Senhor é o fim da história humana, o ponto para o qual convergem todos os desejos
da história e da civilização, o centro do gênero humano, a alegria de todos os corações e a realização de todas
as nossas aspirações. Foi quem o Pai ressuscitou dos mortos, exaltou e colocou à sua direita, como juiz dos
vivos e dos mortos. Vivificados e reunidos pelo seu Espírito, caminhamos para a realização final da história
humana, que corresponderá plenamente ao seu desígnio de amor: instaurar tudo em Cristo, no céu e na terra
(Ef 1, 10).
O próprio Senhor o diz: “Eis que venho em breve e comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o
seu trabalho. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim (Ap 22, 12s)”.
Nota:54
Puebla 270: “O Povo de Deus, como Sacramento universal de salvação, está inteiramente a serviço da
comunhão dos homens com Deus e do gênero humano entre si. A Igreja é, portanto, um povo de servidores.
Seu modo próprio de servir é evangelizar; é um serviço que só ela pode prestar. Determina sua identidade e a
originalidade de sua contribuição. Este serviço evangelizador da Igreja se dirige a todos os homens, sem
distinção. Mas nele sempre há de refletir a especial predileção de Jesus pelo mais pobres e sofredores”.
LG 1: “O Concílio deseja ardentemente iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, luz dos povos, que
brilha na Igreja, para que o Evangelho seja anunciado a todas as criaturas (cf. Mc 16, 15).
A Igreja é em Cristo como que o sacramento ou o sinal e instrumento da união com Deus e da unidade de todo
o gênero humano.
Insistindo no tema dos concílios anteriores, ela quer manifestar, tanto aos fiéis como ao universo inteiro, com
redobrado vigor, sua natureza e sua missão universal.
Nos dias de hoje, os homens estão profundamente ligados uns aos outros pelos laços sociais, pela
interdependência técnica e pela cultura. Torna-se então mais urgente o dever que tem a Igreja de promover a
unidade perfeita de todos, em Cristo”.
Nota:55
cf. Puebla 270-281: “270. O Povo de Deus, como Sacramento universal de salvação, está inteiramente a
serviço da comunhão dos homens com Deus e do gênero humano entre si. A Igreja é, portanto, um povo de
servidores. Seu modo próprio de servir é evangelizar; é um serviço que só ela pode prestar. Determina sua
identidade e a originalidade de sua contribuição. Este serviço evangelizador da Igreja se dirige a todos os
homens, sem distinção. Mas nele sempre há de refletir a especial predileção de Jesus pelo mais pobres e
sofredores.
271. Dentro do Povo de Deus, todos hierarquia, leigos, religiosos são servidores do Evangelho. Cada qual
segundo seu papel e carisma próprios. A Igreja, como servidora do Evangelho, serve ao mesmo tempo a Deus
e aos homens; mas para conduzir estes ao reino de seu Senhor, o único de quem ela, junto com a Virgem
Maria, se proclama escrava e a quem subordina todo seu serviço humano.
272. A Igreja evangeliza, em primeiro lugar, mediante o testemunho global de sua vida. Assim, na fidelidade à
sua condição de sacramento, trata de ser mais e mais um sinal transparente ou modelo vivo da comunhão de
amor em Cristo que anuncia e se esforça por realizar. A pedagogia da encarnação nos ensina que os homens
necessitam de modelos preclaros que os guiem. A América Latina necessita igualmente de tais modelos.
273. Cada comunidade eclesial deveria esforçar-se por constituir para o Continente um exemplo de modelo de
convivência onde consigam unir-se a liberdade e a solidariedade, onde a autoridade se exerça cor o espírito do
Bom Pastor, onde se viva uma atitude diferente diante da riqueza, onde se ensaiem formas de organização e
estruturas de participação, capazes de abrir caminho para um tipo mais humano de sociedade, e, sobretudo,
onde inequivocamente se manifeste que, sem uma radical comunhão com Deus em Jesus Cristo, qualquer outra
forma de comunhão puramente humana acaba se tornando incapaz de sustentar-se e termina fatalmente
voltando-se contra o próprio homem.
274. Para os próprios cristãos, a Igreja deveria transformar-se num lugar em que aprendem a viver a fé
experimentando-a e descobrindo-a encarnada nos outros. Do modo mais urgente, deveria ser a escola onde se
eduquem homens capazes de fazer história, para levar eficazmente com Cristo a história de nossos povos até
ao Reino.
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275. Diante dos desafios históricos que enfrentam nossos povos, encontramos entre os cristãos dois tipos de
reações extremas: os “passivistas”, que crêem não poder e não dever intervir, esperando que só Deus atue e
liberte; os “ativistas”, que numa perspectiva secularizada, consideram Deus distante, como se houvesse
entregue a completa responsabilidade da história aos homens, os quais, por essa razão, procuram angustiada e
freneticamente levá-la para diante.
276. A atitude de Jesus foi outra. Nele culminou a sabedoria ensinada por Deus a Israel. Este havia encontrado
Deus em meio de sua história. Deus o convidou a forjá-la juntos, em Aliança. Ele marcava o caminho e a meta
e exigia a colaboração livre e confiante de seu Povo. Jesus aparece igualmente, atuando na história, pela mão
de seu Pai. Sua atitude é, ao mesmo tempo, de total confiança e de máxima corresponsabilidade e
compromisso. Porque sabe que tudo está nas mãos do Pai, que cuida das aves e dos lírios do campo. Mas sabe
também que a ação do Pai procura passar através da sua.
277. Como o Pai é o protagonista principal, Jesus procura seguir seus caminhos e ritmos. Sua preocupação de
cada instante consiste em sintonizar fiel e rigorosamente com a vontade do Pai. Não basta conhecer a meta e
caminhar para ela. Importa conhecer e esperar a hora, que para cada passo o Pai assinalou, perscrutando os
sinais de sua Providência. Dessa docilidade filial dependerá toda a fecundidade da obra.
Diz-se que o fato de maior relevância política da Idade Média foi a fundação dos monges beneditinos, porque
sua forma de vida comunitária transformou-se no grande modelo de organização social da Europa nascente.
278. Além disso, Jesus entende perfeitamente que não se trata de libertar os homens do pecado e de suas
dolorosas conseqüências. Ele sabe muito bem o que hoje tanto se cala na América Latina: que se deve libertar
a dor pela dor, isto é, assumindo a Cruz e convertendo-a em fonte de vida pascal.
279. Para que a América Latina seja capaz de converter suas dores em crescimento para uma sociedade
verdadeiramente participada e fraterna, precisa educar homens capazes de forjar a história segundo a “práxis”
de Jesus, entendida como a explicitamos a partir da teologia bíblica da história. O Continente precisa de
homens conscientes de que Deus os chama para atuar na aliança com ele. Homens de coração dócil, capazes
de tornar seus os caminhos e o ritmo que a Providência indique. Especialmente capazes de assumir sua própria
dor e a de nossos povos e convertê-los, com espírito pascal, em exigência de conversão pessoal, em fonte de
solidariedade com todos os que compartilham este sofrimento e em desafio para a iniciativa e a imaginação
criadoras.
280. Através da ação de cristãos evangelicamente comprometidos, a Igreja pode completar sua missão de
Sacramento de salvação tornando-se instrumento do Senhor, que dinamize eficazmente em direção a ele a
história dos homens e dos povos.
281. A realização histórica desse serviço evangelizador será sempre árdua e dramática, porque o pecado, força
de ruptura, há de impedir constantemente o crescimento no amor e a comunhão tanto a partir do coração dos
homens, como a partir das diversas estruturas por eles criadas, nas quais o pecado de seus autores imprimiu
sua marca destruidora. Neste sentido, a situação de miséria, marginalidade, injustiça e corrupção que fere
nosso Continente, exige do Povo de Deus e de cada cristão um autêntico heroísmo em seu compromisso
evangelizador, a fim de poder superar semelhantes obstáculos. Diante de tal desafio, a Igreja sabe que é
limitada e pequena, mas se sente animada pelo Espírito e protegida por Maria. Sua poderosa intercessão lhe
permitirá superar as “estruturas do pecado” na vida pessoal e social e lhe obterá a “verdadeira libertação”, que
vem de Cristo Jesus (João Paulo II, Zapopán 11)”.
Nota:56
GS 17: “Não é possível fazer o bem sem liberdade. Hoje em dia dá-se grande valor à liberdade, que é por
todos procurada com o maior empenho. O que é perfeitamente justo.
É verdade que a liberdade é muitas vezes deturpada, como se consistisse na licença de fazer o que se quer,
mesmo quando é o mal.
A verdadeira liberdade é a marca mais extraordinária da imagem de Deus no ser humano. Deus o entrega a si
mesmo, para que busque espontaneamente seu criador e, encontrando-o, se auto-realize livremente. Faz parte
da dignidade da pessoa humana agir por opção consciente e livre, induzida e movida pessoalmente, livre de
toda coação externa e de qualquer pressão interna.
O ser humano deve, pois, se libertar do cativeiro das paixões e se realizar na liberdade, fazendo o bem e
recorrendo eficaz e seguidamente aos apoios de que necessita. Enfraquecida pelo pecado, a liberdade precisa
do auxílio da graça divina para efetivamente se afirmar, pois é diante do tribunal divino que todos hão de
prestar contas de sua vida, do bem e do mal que fizeram”.
Nota:57
LC 28: “Ao criar o homem livre, Deus imprimiu nele a sua imagem e semelhança. O homem ouve o apelo do
seu Criador, na inclinação e aspiração da sua natureza para o Bem, e mais ainda na Palavra da Revelação, que
foi pronunciada de uma maneira perfeita em Cristo. Ele recebe, dessa forma, a revelação de que Deus o criou
livre, para que ele pudesse, por graça, entrar em amizade com ele e comungar de sua vida”.
Nota:58
cf. Puebla 321-329: “321. Deve-se revalorizar entre nós a imagem cristã dos homens. É forçoso e
indispensável que volte a ressoar essa palavra em que se vem cristalizando desde há muito tempo um sublime
ideal de nossos povos, LIBERDADE. Esta liberdade é a um tempo dom e tarefa. Ela não se alcança
verdadeiramente sem a libertação integral e é, em sentido válido, meta do homem segundo nossa fé, uma vez
que “para a liberdade é que Cristo nos libertou” (Gl 5,1) a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em
abundância, como “filhos de Deus e co-herdeiros do próprio Jesus Cristo” (Rm 8,17).
322. A liberdade implica sempre aquela capacidade que todos temos, em princípio, de dispor de nós mesmos, a
fim de irmos construindo uma comunhão e uma participação que hão de se plasmar em realidades definitivas,
em três planos inseparáveis: a relação do homem com o mundo como senhor, com as pessoas como irmão e
com Deus como filho.
323. Pela liberdade, projetada sobre o mundo material da natureza e da técnica, o homem - sempre em
comunidade de múltiplos esforços consegue a realização inicial de sua dignidade: submeter este mundo,
através do trabalho e da sabedoria, e humanizá-lo de acordo com os desígnios do Criador.
324. Mas a dignidade do homem verdadeiramente livre exige que ele não se deixe enclausurar nos valores do
mundo, particularmente nos bens materiais, mas que, como ser espiritual que é, se liberte de qualquer
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escravidão e vá mais além até ao plano superior das relações pessoais onde se encontra consigo e com os
demais. A dignidade dos homens se realiza aqui, no amor fraterno, entendido com toda a amplitude que o
Evangelho lhe deu e que inclui o serviço mútuo, a aceitação e promoção prática dos outros, especialmente dos
mais necessitados.
325. Entretanto não seria possível a obtenção autêntica e permanente da dignidade humana neste nível, se
não estivéssemos ao mesmo tempo autenticamente libertados para realizar-nos no plano transcendente. Este é
o plano do Bem Absoluto no qual está sempre em causa a nossa liberdade, até quando parecemos ignorá-lo. É
o plano da confrontação iniludível com o mistério divino de alguém que, na qualidade de Pai, chama os homens
e lhes dá a capacidade de ser livres, que os guia providencialmente e, já que eles podem fechar-se a ele e até
mesmo rejeitá-lo, os julga e sanciona para a vida ou para a morte eterna, de acordo com aquilo que tenham
realizado livremente. É uma imensa responsabilidade que é outro sinal da grandeza mas também do risco que
se inclui na dignidade humana.
326. Através da unidade indissolúvel destes três planos aparecem melhor as exigências de comunhão e
participação que brotam desta dignidade. Se no plano transcendente se realiza em plenitude nossa liberdade
pela aceitação filial e fiel de Deus, entramos em comunhão de amor com o mistério divino e participamos de
sua própria vida. O contrário é romper com o amor filial, repelir e desprezar o Pai. São duas possibilidades
extremas que a revelação cristã chama graça e pecado. Elas, porém, não se realizam a não ser estendendo-se
simultaneamente aos outros dois planos, com imensas conseqüência, para a dignidade humana.
327. O amor de Deus que nos dignifica radicalmente se faz necessariamente comunhão de amor com os outros
homens e participação fraterna; para nós, hoje em dia, deve tornar-se sobretudo obra de justiça para com os
oprimidos, esforço de libertação para quem mais precisa. De fato, “ninguém pode amar a Deus a quem não vê,
se não ama o irmão a quem vê” (l Jo 4,20). Todavia a comunhão e a participação verdadeiras só podem existir
nesta vida projetadas no plano bem concreto das realidades temporais, de tal modo que o domínio, o uso e a
transformação dos bens da terra, dos bens da cultura, da ciência e da técnica se vão realizando em um justo e
fraterno domínio do homem sobre o mundo, tendo-se em conta o respeito da ecologia. O Evangelho nos deve
ensinar, em face das realidades em que vivemos imersos, que não se pode atualmente na AL amar de verdade
o irmão nem portanto a Deus sem que o homem se comprometa em nível pessoal e, em muitos casos, até em
nível estrutural com o serviço e promoção dos grupos humanos e dos estratos sociais mais pobres e
humilhados, arcando com todas as conseqüências que se seguem no plano destas realidades temporais.
328. Mas a uma atitude pessoal de pecado, à ruptura com Deus que degrada o homem, corresponde sempre,
no plano das relações interpessoais, a atitude de egoísmo, de orgulho, de ambição e inveja que geram
injustiça, dominação e violência em todos os níveis; corresponde à luta entre indivíduos, grupos, classes sociais
e povos bem como a corrupção, o hedonismo, a exacerbação sexual e a superficialidade nas relações mútuas.
Conseqüentemente se estabelecem situações de pecado que, em nível mundial, escravizam a tantos homens e
condicionam adversamente a liberdade de todos.
329. Temos de nos libertar deste pecado; do pecado que destrói a dignidade humana. Libertamo-nos
participando da vida nova que Jesus nos traz e também pela comunhão com ele no mistério da sua morte e
ressurreição, sob a condição de vivermos este mistério nos três planos já indicados, sem tornar exclusivo
nenhum deles. Assim não o reduziremos ao verticalismo da união espiritual com Deus desencarnada, nem ao
simples personalismo existencial feito de laços entre indivíduos ou pequenos grupos, nem muito menos ao
horizontalismo sócio-econômico-político”.
Nota:59
Puebla 321: “Deve-se revalorizar entre nós a imagem cristã dos homens. É forçoso e indispensável que volte
a ressoar essa palavra em que se vem cristalizando desde há muito tempo um sublime ideal de nossos povos,
LIBERDADE. Esta liberdade é a um tempo dom e tarefa. Ela não se alcança verdadeiramente sem a libertação
integral e é, em sentido válido, meta do homem segundo nossa fé, uma vez que “para a liberdade é que Cristo
nos libertou” (Gl 5,1) a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, como “filhos de Deus e coherdeiros do próprio Jesus Cristo” (Rm 8,17)”.
Nota:60
Puebla 308: “Não se pode desconhecer na AL a erupção da alma religiosa primitiva à qual se prende uma
visão da pessoa como prisioneira das formas mágicas de ver o mundo e de atuar sobre ele. O homem não é
dono de si, mas vítima de forças ocultas. Nesta visão determinista, não encontra outra atitude senão colaborar
com essas forças ou aniquilar-se diante delas. Acresce ainda, às vezes, a crença na reencarnação por parte dos
adeptos de várias formas de espiritismo e de religiões orientais. Não poucos cristãos, ignorando a autonomia
própria da natureza e da história, continuam crendo que tudo o que acontece é determinado e imposto por
Deus”.
Nota:61
Puebla 309: “Uma variante desta visão determinista, porém mais de tipo fatalista e social, se apóia na idéia
errônea de que os homens não são fundamentalmente iguais. Tal diferença articula nas relações humanas
muitas discriminações e marginalizações incompatíveis com a dignidade do homem. Mais do que na teoria, essa
falta de respeito à pessoa se manifesta em expressões e atitudes daqueles que se julgam superiores aos
outros. Po isso, com freqüência, domina uma situação de desigualdade em que vivem operários, camponeses
índios, empregadas domésticas e tantos outros setores.
308. Não se pode desconhecer na AL a erupção da alma religiosa primitiva à qual se prende uma visão da
pessoa como prisioneira das formas mágicas de ver o mundo e de atuar sobre ele. O homem não é dono de si,
mas vítima de forças ocultas. Nesta visão determinista, não encontra outra atitude senão colaborar com essas
forças ou aniquilar-se diante delas. Acresce ainda, às vezes, a crença na reencarnação por parte dos adeptos de
várias formas de espiritismo e de religiões orientais. Não poucos cristãos, ignorando a autonomia própria da
natureza e da história, continuam crendo que tudo o que acontece é determinado e imposto por Deus.
Daí a prática da feitiçaria e o interesse crescente pelos horóscopos em algumas regiões.
309. Uma variante desta visão determinista, porém mais de tipo fatalista e social, se apoia na idéia errônea de
que os homens não são fundamentalmente iguais. Tal diferença articula nas relações humanas muitas
discriminações e marginalizações incompatíveis com a dignidade do homem. Mais do que na teoria, essa falta
de respeito à pessoa se manifesta em expressões e atitudes daqueles que se julgam superiores aos outros. Po
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isso, com freqüência, domina uma situação de desigualdade em que vivem operários, camponeses índios,
empregadas domésticas e tantos outros setores.
310. Restrita até agora a certos setores da sociedade latino-americana, ganha cada vez mais importância a
idéia de que a pessoa humana se reduz, em última instancia, a seu psiquismo. Na visão psicologista do homem,
segundo sua expressão mais radical, a pessoa se apresenta como vítima do instinto fundamental erótico ou
com um simples mecanismo de resposta a estímulos, carente de liberdade. Fechada para Deus e para os
homens uma vez que a religião, como a cultura e a própria história seriam apenas sublimações do instinto
sensual, a negação da própria responsabilidade conduz não poucas vezes ao pansexualismo e justifica o
machismo latino-americano.
311. Sob o signo do econômico, podem-se assinalar na América Latina três visões do homem que, embora
distintas, têm raiz comum. Das três talvez a menos consciente e, apesar de tudo, a mais generalizada seja a
visão consumista. A pessoa humana está como que lançada na engrenagem da máquina da produção
industrial; é vista apenas como instrumento de produção e objeto de consumo. Tudo se fabrica e se vende em
nome dos valores do ter, do poder e do prazer, como se fossem sinônimos da felicidade humana. Impede-se
assim o acesso aos valores espirituais e promove-se, em razão do lucro, uma aparente e mui onerosa
“participação” no bem comum.
312. A serviço da sociedade de consumo, mas projetando-se para além da mesma, o liberalismo econômico, de
práxis materialista, apresenta-nos uma visão individualista do ser humano. Segundo esta visão, a dignidade da
pessoa está na eficácia econômica e na liberdade individual. Encerrada em si própria e com freqüência aferrada
ao conceito religioso de salvação individual, cega-se para as exigências da justiça social e coloca-se a serviço
do imperialismo internacional do dinheiro, a que se associam muitos governos esquecidos de suas obrigações
em relação ao bem comum.
313. Oposto ao liberalismo econômico de forma clássica e em luta permanente contra as suas conseqüências
injustas, o marxismo clássico substitui a visão individualista do homem por uma visão coletivista, quase
messiânica, do mesmo. A meta existencial do ser humano coloca-se no desenvolvimento das forças materiais
de produção. A pessoa não é originariamente sua consciência; é antes constituída por sua existência social.
Despojada do arbítrio interno que lhe pode assinalar o caminho da realização pessoal, recebe suas normas de
comportamento unicamente daqueles que são responsáveis pela mudança das estruturas sócio-políticoeconômicas. Desconhece, portanto, os direitos humanos, especialmente o direito à liberdade religiosa, que está
na base de todas as liberdades. Desta forma, a dimensão religiosa, cuja origem estaria nos conflitos da infraestrutura econômica, se orienta para uma fraternidade messiânica sem relação com Deus. Materialista e ateu, o
humanismo marxista reduz o ser humano, em última instancia, às estruturas externas.
314. Menos conhecida, mas atuante na organização de não poucos governos da AL, a visão que poderíamos
denominar estatista do homem tem sua base na teoria da Segurança Nacional. Submete o indivíduo ao serviço
ilimitado da suposta guerra total contra os conflitos culturais, sociais, políticos e econômicos e através deles,
contra a ameaça do comunismo. Ante este perigo permanente, real ou possível, se limitam, como em toda
situação de emergência, as liberdades individuais; e a vontade do Estado se confunde com a vontade da Nação.
O desenvolvimento econômico e o potencial bélico sobrepõem-se às necessidades das massas abandonadas.
Embora necessária a toda a organização política, a Segurança Nacional, vista sob este angulo, apresenta-se
como um absoluto acima das pessoas. Em seu nome institucionaliza-se a insegurança dos indivíduos.
315. A organização técnico-científica de certos países está gerando uma visão cientificista do homem, cuja
vocação é a conquista do universo. Nesta visão só se reconhece como verdade o que pode ser demonstrado
pela ciência. O próprio homem é reduzido à sua definição científica. Em nome da ciência justifica-se tudo, até o
que constitui uma afronta à dignidade humana. Simultaneamente se submetem as comunidades nacionais às
decisões de um novo poder, a tecnocracia. Uma espécie de engenharia social pode controlar os espaços de
liberdade dos indivíduos e instituições com o risco de reduzi-los a meros elementos de cálculo.
316. É grave obrigação nossa proclamar, ante os irmãos da AL, a dignidade que é própria de todos, sem
nenhuma distinção e que, contudo, vemos conculcada tantas vezes de maneira extrema. Ao reivindicar tal
dignidade move-nos a revelação que está contida na mensagem e na própria pessoa de Jesus Cristo: “Ele
conhecia o que há no homem (Jo 2,25); contudo não hesitou em “tomar a forma de escravo” (Fl 2,7), nem se
recusou a viver até à morte junto dos postergados, para fazê-los participantes da exaltação que ele próprio
mereceu de Deus Pai”.
LC 5-19: “5. Revelando ao homem a sua qualidade de pessoa livre, chamada a entrar em comunhão com
Deus, o Evangelho de Jesus Cristo provocou uma tomada de consciência das profundidades até então
inimagináveis da liberdade humana.
Assim, a busca da liberdade e a aspiração à libertação, que se encontram entre os principais sinais dos tempos
do mundo contemporâneo, têm sua raiz primeira na herança do cristianismo. Esta afirmação é válida, mesmo
quando elas assumem formas aberrantes, chegando a se oporem à visão cristã do homem e do seu destino.
Sem essa referência ao Evangelho a história dos séculos recentes, no Ocidente, permaneceria incompreensível.
6. Desde a aurora do mundo moderno, na Renascença, pensava-se que o retorno à Antigüidade em filosofia e
nas ciências da natureza deveria possibilitar ao homem a conquista da liberdade de pensamento e de ação,
graças ao conhecimento e ao controle das leis da natureza.
Por outro lado, Lutero, a partir da sua leitura de São Paulo, pretendia lutar pela libertação do jugo da lei,
representada, a seus olhos, pela Igreja do seu tempo.
Mas é sobretudo no Século das luzes e na Revolução Francesa que o apelo à liberdade ressoa com toda a sua
força. Desde então, muitos vêem a história por vir como um irresistível processo de libertação que deve
conduzir o homem a uma era em que, enfim totalmente livre, ele poderá gozar a felicidade já a partir desta
Terra.
7. Na perspectiva de uma tal ideologia de progresso, o homem pretendia tornar-se senhor da natureza. A
servidão, que até então era a sua, baseava-se na Ignorância e nos preconceitos. Extraindo da natureza os seus
segredos, o homem submetêsse ao seu serviço. Dessa forma, a conquista da liberdade era a meta que se
buscava através do desenvolvimento da ciência e da técnica. Os esforços despendidos alcançaram sucessos
notáveis. Embora o homem não esteja isento das catástrofes naturais, muitas das ameaças da natureza foram
afastadas. O alimento é assegurado a um número crescente de indivíduos, As possibilidades de transporte e de
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comércio favorecem o intercâmbio dos recursos alimentares, das matérias da força do trabalho, das
capacidades técnicas, de sorte que se pode razoavelmente prognosticar uma existência digna e livre da miséria
para os seres humanos.
8. O movimento moderno de libertação propunha-se uma finalidade política e social. Ele deveria pôr um fim à
dominação do homem pelo homem e promover a igualdade e a fraternidade entre todos. Que, nesse campo,
tenham sido alcançados resultados positivos, é um fato inegável. A escravidão e a servidão legais foram
abolidas. o direito de todos à cultura fez significativos progressos. Em numerosos países a lei reconhece a
igualdade entre homem e mulher, a participação de todos os cidadãos no exercício do poder político e os
mesmos direitos para todos. O racismo é rejeitado como contrário ao Direito e à Justiça. A formulação dos
direitos do homem significa uma consciência mais viva da dignidade de todos os homens. Comparando com os
sistemas anteriores de dominação, as conquistas da liberdade o da igualdade, em numerosas sociedades, são
inegáveis.
9. Enfim e sobretudo, o movimento moderno de libertação deveria trazer ao homem a liberdade interior, sob a
forma de liberdade de pensar e liberdade de querer. Ele pretendia libertar o homem da superstição e dos
medos ancestrais, percebidos como outros tantos obstáculos ao seu desenvolvimento. Era seu propósito dar ao
homem a coragem e a audácia de se servir da sua razão, sem que o temor o detivesse diante das fronteiras do
desconhecido. Dessa forma, especialmente nas ciências históricas ciências humanas, desenvolveuum novo
conhecimento do homem, destinado a ajudáa se compreender melhor, no que diz respeito ao seu
desenvolvimento pessoal ou às condições fundamentais da formação da comunidade.
10. Quer se trate da conquista da natureza, da vida social e política ou do domínio do homem sobre ele
mesmo, em plano individual e coletivo, todos podem constatar que não somente os progressos realizados estão
longe de corresponder às ambições iniciais, mas também que novas ameaças, novas servidões e novos terrores
surgiram, à medida em que se ampliava o movimento moderno de libertação. É um sinal de que graves
ambigüidades acerca do sentido mesmo da liberdade, já desde a sua origem, corroíam por dentro esse
movimento.
11. Foi assim que, na medida em que se libertava das ameaças da natureza, o homem passou a sentir um
medo crescente diante de si mesmo, A técnica, subjugando sempre mais a natureza, corre o risco de destruir
os fundamentos de nosso próprio futuro, de modo que a humanidade de hoje torna inimiga das gerações
futuras. Ao reduzir à servidão, com um poder cego, as forças da natureza, não se está destruindo a liberdade
dos homens de amanhã? Que forças podem proteger o homem da escravidão de sua própria dominação?
Torna-se necessária uma capacidade de liberdade e de libertação totalmente nova e que exige um processo de
libertação inteiramente renovado.
12. A força libertadora do conhecimento científico concretiza-se nas grandes realizações tecnológicas. Quem
dispõe das tecnologias, possui o poder sobre a terra e sobre os homens. Daí nascem formas de desigualdade,
até então desconhecidas, entre os detentores do saber e aqueles que simplesmente utilizam a técnica. A nova
potência tecnológica está ligada ao poder econômico e leva à sua concentração. Dessa forma, no interior dos
povos e entre os povos, formaram-se relações de dependência que, nos últimos vinte anos, deram ocasião a
uma nova reivindicação de libertação. Como impedir que a potência tecnológica não se torne um poder de
opressão de grupos humanos ou de povos inteiros?
13. Na área das conquistas sociais e políticas, uma das ambigüidades fundamentais da afirmação da liberdade,
no Século das Luzes, esta ligada à concepção do sujeito dessa liberdade como indivíduo que basta a si mesmo
e tendo como fim a satisfação de seu interesse próprio no gozo dos bens terrestres. A ideologia individualista
inspirada por tal concepção do homem favoreceu, nos inícios da era industrial, a desigual repartição das
riquezas, a um ponto tal que os trabalhadores viram-se excluídos do acesso aos bens essenciais, para cuja
produção tinham contribuído e aos quais tinham direito. Daí nasceram pujantes movimentos de libertação da
miséria mantida pela sociedade industrial.
Cristãos leigos e pastores não deixaram de lutar por um reconhecimento eqüitativo dos legítimos direitos dos
trabalhadores. Em favor dessa causa o Magistério da Igreja elevou a sua voz em diversas ocasiões.
Muito freqüentemente, porém, a justa reivindicação do movimento operário conduziu a novas servidões, por
inspirarem concepções que, ignorando a vocação transcendente da pessoa humana, atribuíam ao homem um
fim meramente terrestre. Algumas vezes ela voltou-se para projetos coletivistas, que gerariam injustiças tão
graves quanto às que pretendiam pôr um fim.
14. Dessa forma, a nossa época viu nascer sistemas totalitários e formas de tirania que não teriam sido
possíveis em épocas anteriores à expansão tecnológica. Por um lado, a perfeição tecnológica foi aplicada em
genocídios, Por outro lado, praticando o terrorismo, que causa a morte de inúmeros inocentes, minorias
pretendem derrotar nações inteiras.
O controle, hoje, pode insinuar-se até no interior dos indivíduos; e mesmo as dependências criadas pelos
sistemas de prevenção podem representar potenciais ameaças de opressão. Uma falsa libertação das coações
da sociedade é procurada no recurso à droga, que, no mundo todo, leva muitos jovens a autodestruição,
lançando famílias inteiras na angústia e na dor.
15. Torna-se cada vez mais débil o reconhecimento de uma ordem jurídica como garantia do relacionamento
dentro da grande família dos povos. Quando a confiança no direito não parece mais oferecer uma proteção
suficiente, busca-se se a segurança e a paz em uma ameaça recíproca, que se torna um risco para toda a
humanidade. As forças que deveriam servir ao desenvolvimento da liberdade servem para aumentar as
ameaças. Os instrumentos de morte que se opõem, hoje, são capazes de destruir toda a vida humana sobre a
Terra.
16. Entre as nações dotadas de poderio e as que dele são privadas instalaram-se novas relações de
desigualdade e de opressão. A busca do interesse próprio parece ser a regra das relações internacionais, sem
que se leve em consideração o bem comum da humanidade.
O equilíbrio interno das nações pobres é rompido pela importação das armas, introduzindo nelas um fator de
divisão que conduz ao domínio de um grupo sobre outro, Que forças poderiam eliminar o recurso sistemático às
armas, restituindo ao Direito a sua autoridade?
17. É no contexto da desigualdade das relações de força que apareceram os movimentos de emancipação das
nações jovens, geralmente nações pobres, ainda recentemente submetidas ao domínio colonial. Muito
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freqüentemente, porém, o povo é privado de uma independência duramente conquistada por regimes ou
tiranias sem escrúpulos, que tripudiam impunemente sobre os direitos do homem. Dessa forma, o povo,
reduzido à impotência, apenas mudou de dono.
Permanece, no entanto, como um dos maiores fenômenos do nosso tempo, em escala de inteiros continentes, o
despertar da consciência do povo que, esmagado pelo peso da secular miséria, aspira a uma vida de dignidade
e justiça e está pronto a bater-se por sua liberdade.
18. Com relação ao movimento moderno de libertação interior do homem, deve-se constatar que o esforço
para libertar de seus limites o pensamento e a vontade chegou ao ponto de se considerar que a moralidade
como tal constituía um limite irracional que o homem, decidido a se tornar senhor de si mesmo, devia
ultrapassar.
Mais ainda: para muitos, é o próprio Deus que seria a alienação específica do homem. Entre a afirmação de
Deus e a liberdade humana haveria uma radical incompatibilidade. Rejeitando a fé em Deus, o homem, enfim,
tornar-se-ia livre.
19. Aqui se encontra a raiz das tragédias que acompanham a história moderna da liberdade. Por que essa
história, apesar de grandes conquistas que, aliás, permanecem sempre frágeis, experimenta freqüentes
recaídas na alienação e vê surgir novas servidões? Por que movimentos de libertação, que suscitaram imensas
esperanças, vão desaguar em regimes para os quais a liberdade dos cidadãos, 'a começar pela primeira delas,
que é a liberdade religiosa', é o primeiro inimigo?
Quando o homem pretende libertar-se da lei moral e tornar-se independente de Deus, longe de conquistar a
sua liberdade, ele a destrói. Fugindo da medida da verdade, ele torna-se presa do arbitrário; entre os homens,
as relações fraternas são abolidas, para dar lugar ao terror, ao ódio e ao medo.
O profundo movimento moderno de libertação permanece ambíguo, porque foi contaminado por erros mortais
acerca da condição do homem e de sua liberdade. Ele carrega, simultaneamente, promessas de verdadeira
liberdade e ameaças de mortais servidões”.
Nota:62
Puebla 317: “Professamos pois que todo homem e toda mulher, por mais insignificantes que pareçam, têm em
si a nobreza inviolável que eles próprios e os demais devem respeitar e fazer respeitar, incondicionalmente;
professamos também que toda a vida humana merece por si mesma, em qualquer circunstancia, sua
dignificação; e que toda convivência humana tem que fundar-se no bem comum, que consiste na realização
cada vez mais fraterna da dignidade comum e que exige não se instrumentalizem uns em favor de outros e que
todos estejam dispostos a sacrificar até seus bens particulares”.
Nota:63
RH 13-14: “13. Quando, através da experiência da família humana, em contínuo aumento a ritmo acelerado,
penetramos no mistério de Jesus Cristo, compreendemos com maior clareza que, na base de todos aqueles
caminhos ao longo dos quais de acordo com a sabedoria do Sumo Pontífice Paulo VI a Igreja dos nossos
tempos deve prosseguir, existe uma única via: é aquela experimentada de há séculos, e é, ao mesmo tempo, a
via do futuro. Cristo Senhor indicou este caminho sobretudo, quando como ensina o Concílio pela sua
encarnação, ele, o Filho de Deus, se uniu de certo modo a cada homem. A Igreja reconhece, portanto, como
sua tarefa fundamental, fazer com que tal união se possa realizar e renovar continuamente. A Igreja deseja
servir esta única finalidade: que cada homem possa encontrar Cristo, a fim de que Cristo possa percorrer
juntamente com cada homem o caminho da vida com a potência daquela verdade sobre o homem e sobre o
mundo contida no mistério da encarnação e da redenção, e com a potência do amor que de tal verdade irradia.
Sobre o pano de fundo dos sempre crescentes processos na história, que em nossa época parecem frutificar de
modo particular no âmbito de vários sistemas, de concepções ideológicas do mundo e de regimes, Cristo tornase, de certo modo, novamente presente, apesar de todas as suas aparentes ausências, apesar de todas as
limitações da presença e da atividade institucional da Igreja. E Jesus Cristo torna-se presente com a potência
daquela verdade e daquele amor que nele se exprimiram como plenitude única e que não se pode repetir, se
bem que a sua vida na terra tenha sido breve e ainda mais breve a sua atividade pública.
Jesus Cristo é o caminho principal da Igreja. Ele mesmo é o nosso caminho para a casa do Pai e é também o
caminho para cada homem. Por esta via que leva de Cristo ao homem por esta via na qual Cristo se une a cada
homem a Igreja não pode ser entravada por ninguém. Isso é exigência do bem temporal e do bem eterno do
mesmo homem. Por respeito a Cristo e em razão daquele mistério que a vida da mesma Igreja constitui esta
não pode permanecer insensível a tudo aquilo que serve o verdadeiro bem do homem assim como não pode
permanecer indiferente àquilo que o ameaça. O Concílio Vaticano II em diversas passagens dos seus
documentos deixou bem expressa esta fundamental solicitude da Igreja a fim de que a vida no mundo seja
mais conforme com a dignidade sublime de homem, em todos os seus aspectos, e por tornar essa vida cada
vez mais humana. Esta é a solicitude do próprio Cristo, o Bom Pastor de todos os homens. Em nome de tal
solicitude, conforme lemos na Constituição pastoral do Concílio, a Igreja que, em razão da sua missão e
competência, de modo algum se confunde com a comunidade política nem está ligada a qualquer sistema
político determinado, é ao mesmo tempo o sinal e a salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana.
Aqui, portanto, trata-se do homem em toda a sua verdade, com a sua plena dimensão. Não se trata do homem
abstrato, mas sim real: do homem concreto, histórico. Trata-se de cada homem, porque todos e cada um
foram compreendidos no mistério da redenção, e com todos e cada um Cristo se uniu, para sempre, através
deste mistério. Todo homem vem ao mundo concebido no seio materno e nasce da própria mãe, e é
precisamente por motivo do mistério da redenção que ele é confiado à solicitude da Igreja. Tal solicitude diz
respeito ao homem todo, inteiro, e está centrada sobre ele de modo absolutamente particular. O objeto destes
cuidados da Igreja é o homem na sua única e singular realidade humana, na qual permanece intacta a imagem
e semelhança com o próprio Deus. O Concílio indica isto precisamente quando, ao falar de tal semelhança,
lembra que o homem é a única criatura sobre a terra, querida por Deus por si mesma o homem tal como foi
querido por Deus, como por ele foi eternamente escolhido, chamado e destinado à graça e à glória, este
homem assim é exatamente todo e qualquer homem, o homem o mais concreto, o mais real; este homem
depois é o homem em toda a plenitude do mistério de que se tornou participante em Jesus Cristo, mistério de
que se tornou participante cada um dos 4 bilhões de homens que vivem sobre o nosso planeta, desde o
momento em que é concebido sob o coração da própria mãe.
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14. A Igreja não pode abandonar o homem, cuja sorte, ou seja, a escolha, o chamamento, o nascimento e a
morte, a salvação ou a perdição, estão de maneira tão íntima e indissolúvel unidos a Cristo. E trata-se aqui
precisamente de todos e cada um dos homens sobre este planeta, nesta terra que o Criador deu ao primeiro
homem, dizendo ao mesmo tempo ao homem e à mulher: submetei-a (a terra) e dominai-a. Cada homem,
pois, em toda a sua singular realidade do ser e do agir, da inteligência e da vontade, da consciência e do
coração. O homem nessa sua singular realidade (porque é pessoa) tem uma história própria da sua vida e,
sobretudo, uma história própria da sua alma. O homem que segundo a abertura interior do seu espírito, e
conjuntamente a tantas e tão diversas necessidades do seu corpo e da sua existência temporal, escreve esta
sua história pessoal, fá-lo através de numerosos ligames, contatos, situações e estruturas sociais, que o unem
a outros homens; e faz isso a partir do primeiro momento da sua existência sobre a terra, desde o momento da
sua concepção e do seu nascimento. O homem, na plena verdade da sua existência, do seu ser pessoal e, ao
mesmo tempo, do seu ser comunitário e social no âmbito da própria família, no âmbito de sociedades e de
contextos bem diversos, no âmbito da própria nação, ou povo (e, talvez, ainda somente do clã ou da tribo),
enfim no âmbito de toda a humanidade este homem é o primeiro caminho que a Igreja deve percorrer no
cumprimento da sua missão: ele é a primeira e fundamental via da Igreja, via traçada pelo próprio Cristo e via
que imutavelmente conduz através do mistério da encarnação e da redenção.
Este homem assim precisamente, em toda a verdade da sua vida, com a sua consciência, com a sua contínua
inclinação para o pecado e, ao mesmo tempo, com a sua contínua aspiração pela verdade, pelo bem, pelo belo,
pela justiça e pelo amor, precisamente um tal homem tinha diante dos olhos o Concílio Vaticano II, quando, ao
delinear a sua situação no mundo contemporâneo, se transferia sempre das componentes externas desta
situação para a verdade imanente da humanidade: É no íntimo do homem precisamente que muitos elementos
se combatem entre si. Enquanto por uma parte ele se experimenta, como criatura que é, multiplamente
limitado, por outra, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Atraído por muitas
solicitações, vê-se obrigado a escolher entre elas e a renunciar a algumas. Mais ainda, fraco e pecador, faz
muitas vezes aquilo que não quer e não realiza o que desejaria fazer. Sofre assim em si mesmo a divisão, da
qual tantas e tão graves discórdias se originam para a sociedade.
É este homem assim que é a via da Igreja; via que se encontra, de certo modo, na base de todas aquelas vias
pelas quais a Igreja deve caminhar: porque o homem todos e cada um dos homens, sem exceção alguma foi
remido por Cristo; e porque com o homem cada homem, sem exceção alguma Cristo de algum modo se uniu,
mesmo quando tal homem disso não se acha consciente: Cristo, morto e ressuscitado por todos os homens, a
estes a todos e a cada um dos homens oferece sempre… a luz e a força para poderem corresponder à sua
altíssima vocação.
Sendo, portanto, o homem a via da Igreja, via da sua vida e experiência cotidianas, da sua missão e atividade,
a Igreja do nosso tempo tem de estar, de maneira sempre renovada, bem ciente da situação de tal homem. E
mais: a Igreja deve estar bem ciente das suas possibilidades, que tomam sempre nova orientação e assim se
manifestam; ela tem de estar bem ciente, ao mesmo tempo ainda, das ameaças que se apresentam contra o
homem. Ela deve estar cônscia, além disso, de tudo aquilo que parece ser contrário ao esforço para que a vida
humana se torne cada vez mais humana e para que tudo aquilo que compõe esta mesma vida corresponda à
verdadeira dignidade do homem. Numa palavra, a Igreja deve estar bem cônscia de tudo aquilo que é contrário
a tal processo de mobilização da vida humana”.
Nota:64
cf. Puebla 317-339: “317. Professamos pois que todo homem e toda mulher, por mais insignificantes que
pareçam, têm em si a nobreza inviolável que eles próprios e os demais devem respeitar e fazer respeitar,
incondicionalmente; professamos também que toda a vida humana merece por si mesma, em qualquer
circunstancia, sua dignificação; e que toda convivência humana tem que fundar-se no bem comum, que
consiste na realização cada vez mais fraterna da dignidade comum e que exige não se instrumentalizem uns
em favor de outros e que todos estejam dispostos a sacrificar até seus bens particulares.
318. Condenamos todo menosprezo, diminuição ou injúria às pessoas e seus direitos inalienáveis; todo
atentado contra a vida humana, desde a que está oculta no seio materno até à que se julga inútil e a que
definha na velhice; toda violação ou degradação da convivência entre os indivíduos, os grupos sociais e as
nações.
319. É certo que o mistério do homem só se ilumina perfeitamente pela fé em Jesus Cristo, o qual tem sido
para a AL fonte histórica do anseio de dignidade, que hoje é clamoroso em nossos povos cheios de fé e
sofridos. Só a aceitação e o seguimento de Jesus Cristo nos abrem para as certezas mais reconfortantes e para
as exigências mais fecundas e difíceis da dignidade humana, uma vez que esta tem sua raiz na vocação
gratuita para vida que o Pai Celeste vai fazendo ouvir, de modo novo, através dos combates e das esperanças
história. Mas não temos dúvida de que, ao lutar pela dignidade, estamos unidos a outros homens lúcidos que se
esforçam sinceramente por libertar-se de enganos e atos de paixão e seguem a luz do Espírito que o Criador
lhes concedeu para reconhecer na própria pessoa e na pessoa dos outros um dom magnífico, um valor
irrenunciável, uma tarefa transcendente.
320. Deste modo, sentimo-nos urgidos a cumprir, por todos os meios, o que pode ser o imperativo original
desta hora de Deus, em nosso Continente: uma audaciosa profissão de cristianismo e um promoção eficiente da
dignidade humana e de seu fundamentos divinos, precisamente entre os que mais necessitam, ou porque a
desprezam ou sobretudo porque, sofrendo este desprezo, busca talvez às cegas a liberdade dos filhos de Deus
e o advento do homem novo em Jesus Cristo.
321. Deve-se revalorizar entre nós a imagem cristã dos homens. É forçoso e indispensável que volte a ressoar
essa palavra em que se vem cristalizando desde há muito tempo um sublime ideal de nossos povos,
LIBERDADE. Esta liberdade é a um tempo dom e tarefa. Ela não se alcança verdadeiramente sem a libertação
integral e é, em sentido válido, meta do homem segundo nossa fé, uma vez que “para a liberdade é que Cristo
nos libertou” (Gl 5,1) a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, como “filhos de Deus e coherdeiros do próprio Jesus Cristo” (Rm 8,17).
322. A liberdade implica sempre aquela capacidade que todos temos, em princípio, de dispor de nós mesmos, a
fim de irmos construindo uma comunhão e uma participação que hão de se plasmar em realidades definitivas,
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em três planos inseparáveis: a relação do homem com o mundo como senhor, com as pessoas como irmão e
com Deus como filho.
323. Pela liberdade, projetada sobre o mundo material da natureza e da técnica, o homem - sempre em
comunidade de múltiplos esforços consegue a realização inicial de sua dignidade: submeter este mundo,
através do trabalho e da sabedoria, e humanizá-lo de acordo com os desígnios do Criador.
324. Mas a dignidade do homem verdadeiramente livre exige que ele não se deixe enclausurar nos valores do
mundo, particularmente nos bens materiais, mas que, como ser espiritual que é, se liberte de qualquer
escravidão e vá mais além até ao plano superior das relações pessoais onde se encontra consigo e com os
demais. A dignidade dos homens se realiza aqui, no amor fraterno, entendido com toda a amplitude que o
Evangelho lhe deu e que inclui o serviço mútuo, a aceitação e promoção prática dos outros, especialmente dos
mais necessitados.
325. Entretanto não seria possível a obtenção autêntica e permanente da dignidade humana neste nível, se
não estivéssemos ao mesmo tempo autenticamente libertados para realizar-nos no plano transcendente. Este é
o plano do Bem Absoluto no qual está sempre em causa a nossa liberdade, até quando parecemos ignorá-lo. É
o plano da confrontação iniludível com o mistério divino de alguém que, na qualidade de Pai, chama os homens
e lhes dá a capacidade de ser livres, que os guia providencialmente e, já que eles podem fechar-se a ele e até
mesmo rejeitá-lo, os julga e sanciona para a vida ou para a morte eterna, de acordo com aquilo que tenham
realizado livremente. É uma imensa responsabilidade que é outro sinal da grandeza mas também do risco que
se inclui na dignidade humana.
326. Através da unidade indissolúvel destes três planos aparecem melhor as exigências de comunhão e
participação que brotam desta dignidade. Se no plano transcendente se realiza em plenitude nossa liberdade
pela aceitação filial e fiel de Deus, entramos em comunhão de amor com o mistério divino e participamos de
sua própria vida. O contrário é romper com o amor filial, repelir e desprezar o Pai. São duas possibilidades
extremas que a revelação cristã chama graça e pecado. Elas, porém, não se realizam a não ser estendendo-se
simultaneamente aos outros dois planos, com imensas conseqüência, para a dignidade humana.
327. O amor de Deus que nos dignifica radicalmente se faz necessariamente comunhão de amor com os outros
homens e participação fraterna; para nós, hoje em dia, deve tornar-se sobretudo obra de justiça para com os
oprimidos, esforço de libertação para quem mais precisa. De fato, “ninguém pode amar a Deus a quem não vê,
se não ama o irmão a quem vê” (l Jo 4,20). Todavia a comunhão e a participação verdadeiras só podem existir
nesta vida projetadas no plano bem concreto das realidades temporais, de tal modo que o domínio, o uso e a
transformação dos bens da terra, dos bens da cultura, da ciência e da técnica se vão realizando em um justo e
fraterno domínio do homem sobre o mundo, tendo-se em conta o respeito da ecologia. O Evangelho nos deve
ensinar, em face das realidades em que vivemos imersos, que não se pode atualmente na AL amar de verdade
o irmão nem portanto a Deus sem que o homem se comprometa em nível pessoal e, em muitos casos, até em
nível estrutural com o serviço e promoção dos grupos humanos e dos estratos sociais mais pobres e
humilhados, arcando com todas as conseqüências que se seguem no plano destas realidades temporais.
328. Mas a uma atitude pessoal de pecado, à ruptura com Deus que degrada o homem, corresponde sempre,
no plano das relações interpessoais, a atitude de egoísmo, de orgulho, de ambição e inveja que geram
injustiça, dominação e violência em todos os níveis; corresponde à luta entre indivíduos, grupos, classes sociais
e povos bem como a corrupção, o hedonismo, a exacerbação sexual e a superficialidade nas relações mútuas.
Conseqüentemente se estabelecem situações de pecado que, em nível mundial, escravizam a tantos homens e
condicionam adversamente a liberdade de todos.
329. Temos de nos libertar deste pecado; do pecado que destrói a dignidade humana. Libertamo-nos
participando da vida nova que Jesus nos traz e também pela comunhão com ele no mistério da sua morte e
ressurreição, sob a condição de vivermos este mistério nos três planos já indicados, sem tornar exclusivo
nenhum deles. Assim não o reduziremos ao verticalismo da união espiritual com Deus desencarnada, nem ao
simples personalismo existencial feito de laços entre indivíduos ou pequenos grupos, nem muito menos ao
horizontalismo sócio-econômico-político.
330. O pecado está minando a dignidade humana que Jesus Cristo resgatou. Através de sua mensagem, de
sua morte e ressurreição, ele nos deu a vida divina: dimensão insuspeitada e eterna da nossa existência
terrena. Jesus Cristo, que está vivo em sua Igreja, sobretudo entre os mais pobres, quer hoje enaltecer esta
semelhança com o Deus de seu povo: pela participação do Espírito Santo em Cristo também nós podemos
chamar a Deus de Pai e nos tornarmos radicalmente irmãos. Ele nos faz tomar consciência do pecado contra a
dignidade humana, que se alastra pela AL; enquanto este pecado destrói a vida divina do homem, é o maior
dano que uma pessoa pode causar-se a si mesma e aos demais. Cristo, finalmente, nos oferece a sua graça
mais abundante que o nosso pecado. Dele vem o vigor que nos permite libertar-nos a nós e libertar os outros
do mistério da iniqüidade.
331. Jesus Cristo restaurou a dignidade original que os homens tinham recebido ao serem criados por Deus à
sua imagem, ao serem chamados a uma santidade ou consagração total ao Criador e destinados a conduzir a
história até a manifestação definitiva deste Deus que difunde sua bondade para alegria eterna de seus filhos em
um Reino que já começou.
332. Em Jesus Cristo chegamos a ser filhos de Deus, irmãos seus e participantes de seu destino, como agentes
responsáveis movidos pelo Espírito Santo para construirmos a Igreja do Senhor.
333. Em Jesus Cristo descobrimos a imagem do “homem novo” (Cl 3,10) à qual fomos configurados pelo
batismo e pela qual fomos assinalados pela confirmação imagem também daquilo a que todo homem é
chamado a ser, fundamento último de sua dignidade. Ao apresentar a Igreja, mostramos como nela tem de se
expressar e realizar comunitariamente a dignidade humana. Em Maria, encontramos a figura concreta em que
culmina toda libertação e santificação na Igreja. Estas figuras têm que robustecer hoje os esforços dos fiéis
latino-americanos em sua luta em prol da dignidade humana.
334. Perante Cristo e Maria devem revalorizar-se na AL os grandes traços da verdadeira imagem do homem e
da mulher: sendo todos fundamentalmente iguais membros da mesma estirpe, apesar da diversidade de sexos,
de línguas, de culturas e de formas de religiosidade, temos por vocação comum um destino único que por
incluir o alegre anúncio de nossa dignidade nos converte em evangelizados e evangelizadores de Cristo neste
Continente.
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335. Nesta pluralidade e igualdade de todos, cada um conserva seu lugar e seu valor irrepetíveis, pois também
cada homem latino-americano deve sentir-se amado por Deus e escolhido por ele desde toda a eternidade por
mais que os homens não apreciem esse valor e esse lugar ou por pouco que cada um se estime a si próprio.
Como pessoas em diálogo, não podemos realizar nossa dignidade senão como senhores co-responsáveis de um
destino comum do qual Deus nos tornou capazes. inteligentes, isto é, aptos para discernir a verdade e segui-la
diante do erro e do engano, livres, isto é, não submetidos inexoravelmente aos processos econômicos e
políticos, embora nos reconheçamos humildemente condicionados por eles e obrigados a humanizá-los,
submetidos, ao invés, a uma lei moral que vem de Deus e se faz ouvir na consciência dos indivíduos e dos
povos, ensinando, admoestando, repreendendo e enchendo-nos da verdadeira liberdade dos filhos de Deus.
336. Por outro lado, Deus nos deu a existência em um corpo pelo qual temos a possibilidade de nos comunicar
com os outros e de enobrecer o mundo. Por sermos homens, precisamos da sociedade onde estamos imersos e
que vamos transformando e enriquecendo com a nossa contribuição em todos os níveis, desde a família e os
grupos intermediários até ao Estado, cuja função indispensável consiste no serviço das pessoas e da própria
comunidade internacional. É necessária a sua integração, sobretudo a integração latino-americana.
337. Alegramo-nos, por isso, de que também em nossos povos se crie uma legislação em defesa dos direitos
humanos.
338. A Igreja tem obrigação de pôr em relevo este aspecto integral da evangelização, primeiro pela constante
revisão de sua própria vida e depois pelo anúncio fiel e pela denúncia profética. Para que tudo isso se faça de
acordo com o espírito de Cristo, devemos exercitar-nos no discernimento das situações e dos chamados
concretos que o Senhor faz em cada tempo. Isto exige atitude de conversão e de abertura e um sério
compromisso com aquilo que foi reconhecido como autenticamente evangélico.
339. Só assim se chegará a viver o que é mais característico da mensagem cristã a respeito da dignidade
humana, a qual está em ser mais e não ter mais. Isto se viverá tanto entre os homens que, acossados pelo
sofrimento, miséria, perseguição e morte, não vacilam em aceitar a vida no espírito das bem-aventuranças,
quanto entre aqueles que, renunciando a uma vida de prazer e de facilidades, se dedicam a praticar de um
modo realista, no mundo de hoje, as obras de serviço aos outros, critério e medida pelos quais Jesus Cristo há
de julgar até aqueles que não o tiverem reconhecido”.
Nota:65
Jo 10,10: “O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em
abundância”.
Nota:66
Mc 10,45: “Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida
como resgate em favor de muitos”.
Nota:67
LG 40: “O Senhor Jesus é mestre e exemplo de toda perfeição. Autor e realizador da santidade, ele mesmo
manifestou suas exigências a todos e a cada um dos discípulos: Sejam perfeitos como é perfeito seu Pai, que
está nos céus (Mt 5, 48). Enviou igualmente a todos o Espírito Santo, para movê-los interiormente ao amor de
Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força (cf. Mc
12, 30) e para que se amem uns aos outros, como Cristo os amou (cf. Jo 13, 34; 15, 12). Os seguidores de
Cristo são santificados por Deus, não por suas obras, mas de acordo com o propósito e a graça daquele que os
chamou e justificou no Senhor Jesus, tornando-os, pelo batismo da fé, verdadeiros filhos de Deus e
participantes da natureza divina. Devem, pois, manter e aperfeiçoar na vida a santidade que lhes é dada por
Deus. O apóstolo Paulo lhes recomenda que vivam como convém aos santos (Ef 5,3): como escolhidos de Deus,
santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência (Cl 3,
12), trazendo os santos frutos do Espírito (cf. Gl 5, 22; Rm 6, 22). Como, porém, todos estamos sujeitos a
muitas falhas (cf. Tg 3, 2) e precisamos a todo momento da misericórdia divina, devemos pedir diariamente
que nos perdoe as nossas ofensas (Mt 6, 12).
Fique bem claro que todos os fiéis, qualquer que seja sua posição na Igreja ou na sociedade, são chamados à
plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. A santidade promove uma crescente humanização. Que todos
pois se esforcem, na medida do dom de Cristo, para seguir seus passos, tornando-se conformes à sua imagem,
obedecendo em tudo à vontade do Pai, consagrando-se de coração à glória de Deus e ao serviço do próximo. A
história da Igreja mostra como a vida dos santos foi fecunda, manifestando abundantes frutos da santidade no
povo de Deus”.
Nota:68
João Paulo II, Discurso, 3.3: “Não é pois por oportunismo nem por afã de novidade que a Igreja, “perita em
humanidade” (Paulo VI, Discurso na ONU, 5.10.1965), é defensora dos direitos humanos. É por um autêntico
compromisso evangélico, o qual, como sucedeu com Cristo, é, sobretudo, compromisso com os mais
necessitados.
Fiel a este compromisso, a Igreja quer manter-se livre diante dos sistemas opostos para optar só pelo homem.
Quaisquer que sejam as misérias ou sofrimentos que aflijam ao homem; não através da violência, dos jogos do
poder, dos sistemas políticos, mas por meio da verdade sobre o homem, caminha para um futuro melhor”.
Nota:69
Puebla 1134. Pobre aqui se entende conforme a nota 331 de Puebla: “A Conferência de Puebla volta a
assumir, com renovada esperança na força vivificadora do Espírito, a posição da II Conferência Geral que fez
uma clara e profética opção preferencial e solidária pelos pobres, não obstante os desvios e interpretações com
que alguns desvirtuaram o espírito de Medellín, e o desconhecimento e até mesmo a hostilidade de outros.
Afirmamos a necessidade de conversão de toda a Igreja para uma opção preferencial pelos pobres, no intuito
de sua integral libertação”.
Nota 331: “Referimo-nos a isso nos parágrafo 15s, mas recordamos que carecem dos mais elementares bens
materiais em contraste com a cumulação de riquezas nas mãos de uma minoria, muitas vezes às custas da
pobreza de muitos. Os pobres não só carecem de bens materiais, mas também no plano da dignidade humana,
carecem de uma plena participação social e política. Nesta categoria se encontram principalmente nossos
indígenas, camponeses, operários, marginalizados pela cidade e, especialmente, a mulher desses setores
sociais, por sua condição duplamente oprimida e marginalizada”.
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Nota:70
Sl 71,12-13: “Ó Deus, não fiques longe de mim! Meu Deus, vem depressa me socorrer. Fiquem
envergonhados e arruinados aqueles que perseguem a minha vida. Fiquem cobertos de ultraje e desonra os
que buscam o mal contra mim”.
Nota:71
Sl 34,10: “Tema a Javé, povo consagrado a Javé, pois nada falta aos que o temem”.
Nota:72
Lc 4,18-19: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a
Boa Notícia aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista;
para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor”.
Nota:73
2Cor 8,9: “De fato, vocês conhecem a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo; ele, embora fosse rico, se
tornou pobre por causa de vocês, para com a sua pobreza enriquecer a vocês”.
Fl 2,7: “Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos
homens. Assim, apresentando-se como simples homem”.
Nota:74
Puebla 1142: “Só por este motivo, os pobres merecem uma atenção preferencial, seja qual for a situação
moral ou pessoal em que se encontrem. Criados à imagem e semelhança de Deus para serem seus filhos, esta
imagem jaz obscurecida e também escarnecida. Por isso Deus toma sua defesa e os ama. Assim é que os
pobres são os primeiros destinatários da missão e sua evangelização é o sinal e prova por excelência da missão
de Jesus”.
Mt 25: “Naquele dia, o Reino do Céu será como dez virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo, e saíram ao
encontro do noivo. Cinco delas não tinham juízo, e as outras cinco eram prudentes. Aquelas sem juízo pegaram
suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as
lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormiram. No meio da noite, ouviuse um grito: O noivo está chegando. Saiam ao seu encontro. Então as dez virgens se levantaram, e prepararam
as lâmpadas. Aquelas que eram sem juízo disseram às prudentes: Dêem um pouco de óleo para nós, porque
nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode faltar
para nós e para vocês. É melhor vocês irem aos vendedores e comprar. Enquanto elas foram comprar óleo, o
noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou.
Por fim, chegaram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém,
respondeu: Eu garanto a vocês que não as conheço. Portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem qual será
o dia, nem a hora.
Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamando seus empregados, entregou seus
bens a eles. A um deu cinco talentos, a outro dois, e um ao terceiro: a cada qual de acordo com a própria
capacidade. Em seguida, viajou para o estrangeiro.
O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles, e lucrou outros cinco. Do mesmo
modo o que havia recebido dois lucrou outros dois. Mas, aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um
buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu patrão.
Depois de muito tempo, o patrão voltou, e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia
recebido cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo: Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão
mais cinco que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel! Como você foi fiel na administração de
tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia
recebido dois talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O
patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel! Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe
confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento,
e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo pois colhes onde não plantaste, e recolhes onde não
semeaste. Por isso, fiquei com medo, e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe
respondeu: Empregado mau e preguiçoso! Você sabia que eu colho onde não plantei, e que recolho onde não
semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que, na volta, eu recebesse com juros o
que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirem dele o talento, e dêem ao que tem dez. Porque, a todo
aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será
tirado. Quanto a esse empregado inútil, joguem-no lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes.
Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu
trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como
o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda.
Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês, que são abençoados por meu Pai. Recebam
como herança o Reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e vocês
me deram de comer; eu estava com sede, e me deram de beber; eu era estrangeiro, e me receberam em sua
casa; eu estava sem roupa, e me vestiram; eu estava doente, e cuidaram de mim; eu estava na prisão, e vocês
foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de
comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e
sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o Rei lhes
responderá: Eu garanto a vocês: todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi
a mim que o fizeram.
Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim malditos. Vão para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Porque, eu estava com fome, e vocês não me deram de comer; eu estava
com sede, e não me deram de beber; eu era estrangeiro, e vocês não me receberam em casa; eu estava sem
roupa, e não me vestiram; eu estava doente e na prisão, e vocês não me foram visitar. Também estes
responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou sem roupa,
doente ou preso, e não te servimos? Então o Rei responderá a esses: Eu garanto a vocês: todas as vezes que
vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão para o
castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna”.
Nota:75
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Puebla 1140: “Na Igreja da América Latina, nem todos nos temos comprometido bastante com os pobres;
nem sempre nos preocupamos com eles e somos com eles solidários. O serviço do pobre exige, de fato, uma
conversão e purificação constante, em todos os cristãos, para conseguir-se uma identificação cada dia mais
plena com Cristo pobre e com os pobres”.
Nota:76
João Paulo II aos Bispos do Brasil em Fortaleza, 6.9: “Sede, em nome do Evangelho, promotores dos
grandes valores humanos, e, antes de tudo, da verdadeira dignidade do homem, filho e imagem de Deus,
irmão e herdeiro de Jesus Cristo. Vossa vocação de Bispo vos proíbe, com clareza total e sem meias-tintas,
tudo quanto se pareça com partidarismos políticos, sujeição a tal ou qual ideologia ou sistema. Mas não proíbe,
antes, convida a estar próximo e a Serviço de todos os homens, especialmente dos mais desvalidos e
necessitados. Vós sabeis que a opção preferencial pelos pobres, vivamente proclamada por Puebla, não é um
convite a exclusivismos, nem justificaria que um Bispo se omitisse de anunciar a Palavra de conversão e
salvação a tal ou qual grupo de pessoas sob o pretexto de que não são pobres de resto qual o conteúdo que se
dá a este termo? pois seu dever é proclamar todo o Evangelho a todos os homens e que todos sejam pobres
em espírito, mas é um convite a uma especial solidariedade com os pequenos e fracos, os que sofrem e
choram, os que são humilhados e deixados à margem da vida e da sociedade, para ajudá-los a conquistar com
sempre mais plenitude a própria dignidade de pessoa humana e de filho de Deus”.
Nota:77
cf. João Paulo II, ao CELAM, Rio, 3,7: “Dada a realidade de tão vastos setores golpeados pela miséria e
frente à brecha existente entre ricos e pobres que assinalei no início das históricas jornadas de Puebla
justamente convidando para a opção preferencial pelos pobres, não exclusiva nem excludente (cf. Puebla,
1145, 1165). Com efeito, os pobres são os prediletos de Deus (cf. Puebla, 1143). No rosto dos pobres se reflete
Cristo, servo de Javé. Sua evangelização é por excelência sinal e prova da missão de Jesus(cf. Puebla, 1142).
Oportunamente tendes indicado que o melhor serviço ao irmão é a evangelização, que dispõe a realizar-se
como filho de Deus, liberta-o das injustiças e o promove integralmente (Puebla, 1145). É, pois, uma opção que
exprime o amor de predileção da Igreja, dentro de sua universal missão evangelizadora e sem que nenhum
setor fique excluído de seus cuidados”.
Nota:78
Discurso na Favela do Vidigal, Rio de Janeiro, 2; 4-5: “Entre vocês são muitos os pobres. E a Igreja, em
terra brasileira, quer ser a Igreja dos pobres. Ela deseja que, neste grande País, se realize esta primeira bemaventurança do Sermão da Montanha.
Os pobres em espírito são aqueles que são mais abertos a Deus e às maravilhas de Deus (At 2, 11). Pobres
porque prontos a aceitar sempre aquele dom do alto, que provém do próprio Deus. Pobres em espírito aqueles
que vivem na consciência de ter recebido tudo das mãos de Deus como um dom gratuito, e que dão valor a
cada bem recebido. Constantemente agradecidos, repetem sem cessar: Tudo é graça!, Demos graças ao
Senhor nosso Deus! Deles Jesus diz, ao mesmo tempo, que são puros de coração, mansos, são eles os que têm
fome e sede de Justiça, os que são freqüentemente afligidos; os que são operadores de paz e perseguidos por
causa da justiça. São eles, enfim, os misericordiosos (cf. Mt 5,3-10)”.
Nota:79
Puebla 1153: “A opção preferencial pelos pobres tem como objetivo o anúncio de Cristo Salvador, que os
iluminará sobre a sua dignidade, os ajudará em seus esforços de libertação de todas as suas carências e os
levará à comunhão com o Pai e os irmãos, mediante a vivência da pobreza evangélica. “Jesus Cristo veio para
compartilhar nossa condição humana com seus sofrimentos, suas dificuldades, sua morte. Antes de transformar
a existência cotidiana, ele soube falar ao coração dos pobres, libertá-los do pecado. abrir seus olhos para um
horizonte de luz e enchê-los de alegria e esperança. Hoje, Jesus Cristo faz o mesmo. Está presente em vossas
Igrejas, em vossas famílias, em vossos corações” (João Paulo II, Alocução Operários Monterrey, 8; AAS LXXI,
p. 244)”.
Nota:80
Puebla 1147: “O compromisso com os pobres e oprimidos e o surgimento das Comunidades de Base ajudaram
a Igreja a descobrir o potencial evangelizador dos pobres, enquanto estes a interpelam constantemente,
chamando-a à conversão e porque muitos deles realizam em sua vida os valores evangélicos de solidariedade,
serviço, simplicidade e disponibilidade para acolher o dom de Deus”.
Nota:81
cf. João Paulo II, Discurso na Favela do Vidigal, Rio de Janeiro, 4-5: “Entre vocês são muitos os pobres.
E a Igreja, em terra brasileira, quer ser a Igreja dos pobres. Ela deseja que, neste grande País, se realize esta
primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha.
Os pobres em espírito são aqueles que são mais abertos a Deus e às maravilhas de Deus (At 2, 11). Pobres
porque prontos a aceitar sempre aquele dom do alto, que provém do próprio Deus. Pobres em espírito aqueles
que vivem na consciência de ter recebido tudo das mãos de Deus como um dom gratuito, e que dão valor a
cada bem recebido. Constantemente agradecidos, repetem sem cessar: Tudo é graça!, Demos graças ao
Senhor nosso Deus!. Deles Jesus diz, ao mesmo tempo, que são puros de coração, mansos, são eles os que
têm fome e sede de Justiça, os que são freqüentemente afligidos; os que são operadores de paz e perseguidos
por causa da justiça. São eles, enfim, os misericordiosos (cf. Mt 5,3-10)”.
João Paulo II, Discurso em Teresina, 5: “Em minha passagem entre vós eu quisera ser um pálido, mas
autêntico reflexo do próprio Senhor Jesus que passou, Ele também, entre os homens, atento a todos, sem
discriminações ou exclusivismos, porque portador de uma mensagem de salvação para todos, mas solícito
especialmente pelos pobres e pequenos, pelos sofredores...
Aos outros, oprimidos pela pobreza, quero dizer antes de tudo uma palavra de conforto: que se sintam amados
e estimulados pela Igreja e, na Igreja, de modo especial pelo Papa, assim como os ama e estima o próprio
Jesus, Filho de Deus, o qual, ao estabelecer as bases do seu reino neste mundo, não hesitou em proclamar
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre (cf. Mt 5,3).
Mas também uma palavra de esperança: não se deixem abater ou destruir pelas condições atuais, mas
conservem sempre acesa a esperança de um amanhã melhor. E sobretudo uma palavra de estímulo: certos da
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ajuda de muitos irmãos, mas sem abdicar das próprias capacidades, façam tudo para superar a má pobreza e
seu cortejo de malignidades, não para aspirar à riqueza da iniqüidade, mas à dignidade de filhos de Deus”.
Nota:82
cf. João Paulo II, Discurso em Teresina, 5: “Em minha passagem entre vós eu quisera ser um pálido, mas
autêntico reflexo do próprio Senhor Jesus que passou, Ele também, entre os homens, atento a todos, sem
discriminações ou exclusivismos, porque portador de uma mensagem de salvação para todos, mas solícito
especialmente pelos pobres e pequenos, pelos sofredores...
Aos outros, oprimidos pela pobreza, quero dizer antes de tudo uma palavra de conforto: que se sintam amados
e estimulados pela Igreja e, na Igreja, de modo especial pelo Papa, assim como os ama e estima o próprio
Jesus, Filho de Deus, o qual, ao estabelecer as bases do seu reino neste mundo, não hesitou em proclamar
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre (cf. Mt 5,3).
Mas também uma palavra de esperança: não se deixem abater ou destruir pelas condições atuais, mas
conservem sempre acesa a esperança de um amanhã melhor. E sobretudo uma palavra de estímulo: certos da
ajuda de muitos irmãos, mas sem abdicar das próprias capacidades, façam tudo para superar a má pobreza e
seu cortejo de malignidades, não para aspirar à riqueza da iniqüidade, mas à dignidade de filhos de Deus”.
Aos Construtores da Sociedade Pluralista, em Salvador 6: “Colocar o homem no centro de toda atividade
social, portanto, quer dizer sentir-se preocupado por tudo aquilo que é injustiça, porque ofende a sua
dignidade. Adotar o homem como critério quer dizer comprometer-se na transformação de toda situação e
realidade injustas, para torná-las elementos de uma sociedade justa...
Toda sociedade, se não quiser ser destruída a partir de dentro, deve estabelecer uma ordem social justa. Este
apelo não é uma justificação da luta de classes pois a luta de classes é destinada à esterilidade e à destruição
mas é um apelo à luta nobre em prol da justiça social na sociedade inteira!...
Nota:83
LE 8, cf. 3 e 18: “Assim, é necessário prosseguir interrogando-se sobre o sujeito do trabalho e sobre as
condições da sua existência. Para se realizar a justiça social nas diversas partes do mundo, nos vários países e
nas relações entre eles, é preciso que haja sempre novos movimentos de solidariedade dos homens do trabalho
e de solidariedade com os homens do trabalho. Tal solidariedade deverá fazer sentir a sua presença onde a
exijam a degradação social do homem-sujeito do trabalho, a exploração dos trabalhadores e as zonas
crescentes de miséria e mesmo de fome. A Igreja acha-se vivamente empenhada nesta causa, porque a
considera como sua missão, seu serviço e como uma comprovação da sua fidelidade a Cristo, para assim ser
verdadeiramente a Igreja dos pobres. E os pobres aparecem sob variados aspectos; aparecem em diversos
lugares e em diferentes momentos; aparecem, em muitos casos, como um resultado da violação da dignidade
do trabalho humano: e isso, quer porque as possibilidades do trabalho humano são limitadas e há a chaga do
desemprego quer porque são depreciados o valor do mesmo trabalho e os direitos que dele derivam,
especialmente o direito ao justo salário e à segurança da pessoa do trabalhador e da sua família”.
Nota:84
1Cor 1,26-30: “Portanto, irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem quem são vocês:
entre vocês não há muitos intelectuais, nem muitos poderosos, nem muitos de alta sociedade. Mas, Deus
escolheu o que é loucura no mundo, para confundir os sábios; e Deus escolheu o que é fraqueza no mundo,
para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso Deus
escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. Desse modo, nenhuma criatura pode se
orgulhar na presença de Deus. Ora, é por iniciativa de Deus que vocês existem em Jesus Cristo, o qual se
tornou para nós sabedoria que vem de Deus, justiça, santificação e libertação”.
Lc 14,15-24: “Ouvindo isso, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come pão no Reino
de Deus! Jesus respondeu: Um homem deu grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora do
banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um,
começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo, e preciso ir vê-lo. Peço-lhe que aceite
minhas desculpas. Outro disse: Comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las. Peço-lhe que aceite
minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e, por isso, não posso ir. O empregado voltou, e
contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado, e disse ao empregado: Saia depressa pelas
praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O empregado disse:
Senhor, o que mandaste fazer, foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saia pelas estradas e
caminhos, e faça as pessoas virem aqui, para que a casa fique cheia. Pois eu digo a vocês: nenhum daqueles
que foram convidados vai provar do meu banquete”.
Nota:85
Tg 2,5: “Ouçam, meus queridos irmãos: não foi Deus quem escolheu os que são pobres aos olhos do mundo,
para torná-los ricos na fé e herdeiros do Reino que ele prometeu àqueles que o amam?”.
Nota:86
LC 97: “Bem-aventurada aquela que acreditou... (Lc 1,45). À saudação de Isabel, a Mãe de Deus responderá
deixando efundir o seu coração no canto do Magnificat. Ela nos mostra que é pela fé e na fé que, a seu
exemplo, o Povo de Deus torna-se capaz de exprimir em palavras e de traduzir em sua vida, o mistério do
desígnio de salvação e suas dimensões libertadoras no plano da existência individual e social. Com efeito, é à
luz da fé que se percebe como a história da salvação é a história da libertação do mal sob a sua forma mais
radical e a introdução da humanidade na verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Totalmente dependente dEle
e para Ele toda orientada pelo élan de sua fé, Maria é, ao lado do seu Filho, a imagem mais perfeita da
liberdade e da libertação da humanidade e do cosmos. É para ela, pois, que a Igreja, da qual ela é Mãe e
Modelo, deve olhar para compreender, na sua integridade, o sentido de sua missão.
É notável como o senso da fé dos pobres, ao mesmo tempo em que possui uma aguda percepção do mistério
da cruz redentora, leva a um amor e uma confiança indefectíveis para com a Mãe do Filho de Deus, venerada
em numerosos santuários”.
Nota:87
João Paulo II, Discurso inaugural da III Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, Puebla; 3,2: “Se
a Igreja se faz presente na defesa ou na promoção da dignidade do homem, o faz na linha de sua missão, que,
mesmo sendo de caráter religioso e não social ou político, não pode deixar de considerar o homem na
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integridade de seu ser. O Senhor delineou na parábola do bom samaritano o modelo da atenção a todas as
necessidades humanas, e declarou que, em ultima análise, se identificará com os deserdados – enfermos,
encarcerados, famintos, solitários – a quem se tenha estendido a mão. A Igreja aprendeu nestas e noutras
páginas do Evangelho que sua missão evangelizadora possui como parte indispensável a ação pela justiça e as
tarefas de promoção do homem e que entre evangelização e promoção humana existem laços bem fortes de
ordem antropológica, teológica e de caridade; de modo que “a evangelização não seria completa se não se
levasse em conta a interpelação reciproca que no curso dos tempos se estabelece entre o Evangelho e a vida
concreta pessoal e social do homem” (EN 29)”.
Nota:88
EN 29: “Mas a evangelização não seria completa se ela não tomasse em consideração a interpelação recíproca
que se fazem constantemente o Evangelho e a vida concreta, pessoal e social, dos homens. É por isso que a
evangelização comporta uma mensagem explícita, adaptada às diversas situações e continuamente atualizada:
sobre os direitos e deveres de toda a pessoa humana e sobre a vida familiar, sem a qual o desabrochamento
pessoal quase não é possível, sobre a vida em comum na sociedade; sobre a vida internacional, a paz, a justiça
e o desenvolvimento; uma mensagem sobremaneira vigorosa nos nossos dias, ainda, sobre a libertação”.
Nota:89
cf. LN I, 1: “A poderosa e quase irresistível aspiração dos povos à libertação constitui um dos principais sinais
dos tempos que a Igreja deve perscrutar e interpretar à luz do Evangelho. Este fenômeno marcante de nossa
época tem uma amplidão universal; manifesta-se, porém, em formas e em graus diferentes, conforme os
povos. É sobretudo entre os povos que experimentam o peso da miséria e entre as camadas deserdadas que
esta aspiração se exprime com vigor”.
Nota:90
EN 29: “Mas a evangelização não seria completa se ela não tomasse em consideração a interpelação recíproca
que se fazem constantemente o Evangelho e a vida concreta, pessoal e social, dos homens. É por isso que a
evangelização comporta uma mensagem explícita, adaptada às diversas situações e continuamente atualizada:
sobre os direitos e deveres de toda a pessoa humana e sobre a vida familiar, sem a qual o desabrochamento
pessoal quase não é possível, sobre a vida em comum na sociedade; sobre a vida internacional, a paz, a justiça
e o desenvolvimento; uma mensagem sobremaneira vigorosa nos nossos dias, ainda, sobre a libertação”.
Nota:91
EN 30: “São conhecidos os termos em que falaram de tudo isto, no recente Sínodo, numerosos Bispos de todas
as partes da terra, sobretudo os do chamado “Terceiro Mundo”, com uma acentuação pastoral em que
repercutia a voz de milhões de filhos da Igreja que formam esses povos. Povos comprometidos, como bem
sabemos, com toda a sua energia no esforço e na luta por superar tudo aquilo que os condena a ficarem à
margem da vida: carestias, doenças crônicas e endêmicas, analfabetismo, pauperismo, injustiças nas relações
internacionais e especialmente nos intercâmbios comerciais, situações de neo-colonialismo econômico e
cultural, por vezes tão cruel como o velho colonialismo político. A Igreja, repetiram-no os Bispos, tem o dever
de anunciar a libertação de milhões de seres humanos, sendo muitos destes seus filhos espirituais; o dever de
ajudar uma tal libertação nos seus começos, de dar testemunho em favor dela e de envidar esforços para que
ela chegue a ser total. Isso não é alheio à evangelização”.
Nota:92
cf. Puebla 28-70; 138; 1159: “28. Vemos, à luz da fé, como um escândalo e uma contradição com o ser
cristão, a brecha crescente entre ricos e pobres. O luxo de alguns poucos converte-se em insulto contra a
miséria das grandes massas. Isto é contrário ao plano do Criador e à honra que lhe é devida. Nesta angústia e
dor, a Igreja discerne uma situação de pecado social, cuja gravidade é tanto maior quanto se dá em países que
se dizem católicos e que têm a capacidade de mudar: “que se derrubem as barreiras da exploração. .. contra as
quais se estraçalham seus maiores esforços de promoção” (João Paulo II, Alocução Oaxaca 5; AAS LXXI p.
209).
29. Comprovamos, pois, como o mais devastador e humilhante flagelo a situação de pobreza desumana em
que vivem milhões de latino-americanos e que se exprime, por exemplo, em mortalidade infantil, em falta de
moradia adequada, em problemas de saúde, salários de fome, desemprego e subemprego, desnutrição,
instabilidade no trabalho, migrações maciças, forçadas e sem proteção.
30. Ao analisar mais a fundo tal situação, descobrimos que esta pobreza não é uma etapa casual, mas sim o
produto de determinadas situações e estruturas econômicas, sociais e políticas, embora haja também outras
causas da miséria. A situação interna de nossos países encontra, em muitos casos, sua origem e apoio em
mecanismos que, por estarem impregnados não de autêntico humanismo, mas de materialismo, produzem, em
nível internacional ricos cada vez mais ricos às custas de pobres cada vez mais pobres. Esta realidade exige,
portanto conversão pessoal e transformações profundas das estruturas que correspondam às legítimas
aspirações do povo a uma verdadeira justiça social; tais mudanças ou não se deram ou têm sido demasiado
lentas na experiência da AL.
31. Esta situação de extrema pobreza generalizada adquire, na vida real, feições concretíssimas, nas quais
deveríamos reconhecer as feições sofredoras de Cristo, o Senhor (que nos questiona e interpela):
32. - feições de crianças, golpeadas pela pobreza ainda antes de nascer, impedidas que estão de realizar-se,
por causa de deficiências mentais e corporais irreparáveis, que as acompanharão por toda a vida; crianças
abandonadas e muitas vezes exploradas de nossas cidades, resultado da pobreza e da desorganização moral da
família;
33. - feições de jovens, desorientados por não encontrarem seu lugar na sociedade e frustrados, sobretudo nas
zonas rurais e urbanas marginalizadas, por falta de oportunidades de capacitação e de ocupação;
34. - feições de indígenas e, com freqüência, também de afro-americanos, que, vivendo segregados e em
situações desumanas, podem ser considerados como os mais pobres dentre os pobres.
35. - feições de camponeses, que, como grupo social vivem relegados em quase todo o nosso continente, sem
terra, em situação de dependência interna e externa, submetidos a sistemas de comércio que os enganam e os
exploram;
36. - feições de operários, com freqüência mal remunerados, que têm dificuldade de se organizar e defender os
próprios direitos;
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37. - feições de sub-empregados e desempregados, despedidos pelas duras exigências das crises econômicas
e, muitas vezes, de modelos desenvolvimentistas que submetem os trabalhadores e suas famílias a frios
cálculos econômicos;
38. - feições de marginalizados e amontoados das nossas cidades, sofrendo o duplo impacto da carência dos
bens materiais e da ostentação da riqueza de outros setores sociais;
39. - feições de anciãos cada dia mais numerosos, freqüentemente postos à margem da sociedade do
progresso, que prescinde das pessoas que não produzem.
40. Compartilhamos com nosso povo de outras angústias que brotam da falta de respeito à sua dignidade de
ser humano, imagem e semelhança do Criador e a seus direitos inalienáveis de filhos de Deus.
41. Países como os nossos, onde com freqüência não se respeitam os direitos humanos fundamentais vida,
saúde, educação, moradia, trabalho. . . acham-se em situação de permanente violação da dignidade da pessoa
humana.
42. Somam-se a isto as angústias produzidas pelo abuso do poder, típicas dos regimes de força. Angústia
causadas pela repressão sistemática ou seletiva, acompanhada de delação, de violação da privacidade, de
pressões exageradas, de torturas, de exílios. Angústias em numerosas famílias pelo desaparecimento de seus
entes queridos, dos quais não conseguem ter a menor notícia. Insegurança total por detenções sem ordem
judicial. Angústias ante uma justiça submissa ou manietada. A Igreja, como afirmam os Sumos Pontífices, “por
força de um autêntico compromisso evangélico”, deve fazer ouvir a sua voz, denunciando e condenando estas
situações, sobretudo quando os governos ou responsáveis se confessam cristãos.
43. Angústias provocadas pela violência da guerrilha, do terrorismo e dos seqüestros, efetuados por
extremistas de sinais diversos, que comprometem igualmente o convívio social.
44. Em muitos de nossos países, a falta de respeito à ,dignidade do homem se exprime também na ausência
de participação social nos vários níveis. Referimo-nos de modo particular à sindicalização. A legislação
trabalhista, em muitos lugares, aplica-se arbitrariamente ou não é levada em consideração. Sobretudo nos
países onde há regimes de força, vê-se com maus olhos a organização de operários, camponeses e grupos
populares e adotam-se medidas repressivas para impedi-la. Este tipo de controle e limitação não acontece com
os sindicatos patronais, que podem agir com todo o seu poder para assegurar os próprios interesses.
45. Em alguns casos a politização exasperada das cúpulas sindicais distorce a finalidade de sua organização.
46. Nos últimos anos, comprova-se, ainda, a deterioração do quadro político, com grave prejuízo da
participação dos cidadãos na condução do seu próprio destino. Também aumenta, com freqüência, a injustiça
que se pode chamar de institucionalizada. Além disso, grupos políticos extremistas, ao empregarem meios
violentos, provocam novas repressões contra os setores populares.
47. A economia de mercado livre, na sua expressão mais rígida, que ainda vigora em nosso continente e é
legitimada por ideologias liberais, tem alargado a distancia entre ricos e pobres, pelo fato de antepor o capital
ao trabalho, o econômico ao social. Grupos minoritários nacionais, associados às vezes a interesses de fora,
têm-se aproveitado das oportunidades que lhes oferecem estas formas envelhecidas de mercado livre, para se
desenvolverem em proveito próprio e às custas dos interesses dos setores populares majoritários.
48. As ideologias marxistas se têm difundido no mundo operário, estudantil e docente e em outros meios com
a promessa de maior justiça social. Na prática, suas estratégias têm sacrificado muitos dos valores cristãos e,
portanto, humanos ou caído em irrealismos utópicos, inspirando-se em políticas que, ao utilizar a força como
instrumento fundamental, incrementam a espiral da violência.
49. As ideologias da Segurança Nacional têm contribuído para fortalecer, em muitas ocasiões, o caráter
totalitário ou autoritário dos regimes de força e alimentado o abuso do poder e da violação dos direitos
humanos. Há casos em que pretendem proteger suas atitudes com uma profissão de fé cristã, que é, contudo,
subjetiva.
50. Os tempos de crise econômica que nossos países estão vivendo (não obstante a tendência para a
modernização) com forte crescimento da economia, mas enfrentando menor ou maior dureza, aumentam as
angústias de nossos povos. Entretanto uma tecnocracia gélica aplica modelos de desenvolvimento que exigem
dos setores mais pobres um custo social realmente desumano, tanto mais injusto quanto não é compartilhado
por todos.
51. A AL é constituída de várias raças e grupos culturais com processos históricos diferentes. Não é uma
realidade uniforme e contínua. Existem, contudo, elementos que constituem um patrimônio cultural comum de
tradições históricas e de fé cristã.
52. Infelizmente, o desenvolvimento de algumas culturas é muito precário. Na prática se desconhecem, se
marginalizam e até se destróem valores pertencentes à antiga e rica tradição do nosso povo. Por outro lado,
iniciou-se uma revalorização das culturas autóctones.
53. Em razão de influências externas dominantes ou por imitação alienante de formas de vida ou valores
importados, as culturas tradicionais de nossos países viram-se deformadas e agredidas, minando-se assim
nossa identidade e nossos valores específicos.
54. Compartilhamos, pois, com o nosso povo, as angústias causadas pela inversão de valores que está na raiz
de muitos dos males acima mencionados, a saber:
55. O materialismo individualista, valor supremo de muitos homens de hoje, que atenta contra a comunhão e a
participação, impedindo a solidariedade; e o materialismo coletivista que subordina a pessoa ao Estado;
56. O consumismo, com sua ambição descontrolada de sempre se “ter mais”, que vai afogando o homem
contemporâneo num imanentismo que o fecha aos valores evangélicos do desprendimento e da austeridade,
paralisando-o para a comunhão solidária e a participação fraterna;
57. A deterioração dos valores básicos da família que desintegra a comunhão familiar, eliminando a
participação co-responsável de todos os seus membros e tornando-os presa fácil do divórcio e do abandono do
lar. Em alguns grupos culturais, a mulher encontra-se em condições de inferioridade;
58. A degeneração da honradez pública e privada; as frustrações, o hedonismo que incita para os vícios: o
jogo, as drogas, o alcoolismo, a devassidão.
59. Educação e Comunicação Social como transmissores de cultura.
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60. A educação tem progredido muito nos últimos anos; tem aumentado a escolaridade, embora a deserção
seja ainda considerável; tem diminuído o analfabetismo, ainda que não suficientemente nas regiões de
população autóctone e camponesa.
61. Apesar deste progresso, há deformações e despersonalizações devidas à manipulação de grupos
minoritários de poder, preocupados com assegurar seus próprios interesses e impor suas ideologias.
62. Os traços culturais que apresentamos sofrem a pesada influência dos meios de comunicação social. Através
deles, os grupos de poder político, ideológico e econômico penetram de modo sutil no ambiente e no modo de
viver do nosso povo. Há manipulação das informações por partes dos diversos poderes e grupos. Isto se
concretiza de modo particular no caso da publicidade. Esta introduz falsas expectativas, cria necessidades
fictícias e muitas vezes contradiz os valores fundamentais de nossa cultura latino-americana e do Evangelho. O
uso indevido da liberdade nestes meios leva a invadir o campo da vida íntima das pessoas, geralmente
indefesas. Estes meios penetram todas as áreas da vida humana (lar, centros de trabalho, lugares de lazer,
praças) 24 horas por dia. Por outro lado, levam a uma mudança cultural que gera uma nova linguagem.
63. Queremos indicar algumas das suas raízes mais profundas, para oferecer nossa contribuição e cooperar nas
mudanças necessárias, a partir de uma perspectiva pastoral que perceba mais diretamente as exigências do
povo:
64. a) A vigência de sistemas econômicos que não consideram o homem como centro da sociedade, nem
realizam as profundas mudanças que se fazem necessárias, para a construção de uma sociedade justa.
65. b) A falta de integração entre as nossas nações que, entre outras conseqüências graves, tem esta
igualmente: apresentamo-nos como entidades pequenas, sem peso de negociação, no conceito internacional.
66. c) O fato da nossa dependência econômica, tecnológica, política e cultural: a presença de grupos
multinacionais que muitas vezes velam por seus próprios interesses à custa do bem do país que os acolhe; a
perda do valor de nossas matérias-primas comparado com o preço dos produtos elaborados que adquirimos.
67. d) A corrida armamentista, o grande crime de nosso tempo, que é produto e causa de tensões entre países
irmãos. Ela faz com que se destinem muitos recursos à compra de armas em vez de se empregarem na solução
de problemas vitais.
68. e) A falta de reformas estruturais na agricultura, adaptadas a cada realidade e que enfrentem com decisão
os graves problemas sociais e econômicos dos camponeses: o acesso à terra e aos meios que tornem possíveis
a melhoria da produtividade e da comercialização.
69. f) A crise de valores morais: a corrupção pública e privada, a ganância do lucro desmedido, a venalidade, a
falta de esforço, a carência de sentido social, de justiça vivida e solidariedade, a fuga de capitais e de cérebros.
. . tudo isso enfraquece e até impede a comunhão com Deus e a fraternidade.
70. g) Finalmente, nós, como pastores, sem pretender determinar o caráter técnico destas raízes, vemos que
no mais profundo delas há um mistério de pecado: a pessoa humana, convocada a dominar o mundo, impregna
os mecanismos da sociedade de valores materialistas.
138. Mas, enquanto houver grandes setores da população que não chegue a satisfazer a estas aspirações
legítimas, e outros a conseguem com excesso, os bens reais do mundo moderno eqüivalem a fontes de
frustrações crescentes e de trágicas tensões. O contraste notório e provocante entre os que nada possuem e os
que ostentam sua opulência é um obstáculo insuperável a que se estabeleça o reinado da paz.
1159. Comprometidos com os pobres, condenamos como anti-evangélica a pobreza extrema que afeta
numerosíssimos setores em nosso Continente”.
Nota:93
cf. Puebla 491-506: “491. Nada é divino e adorável fora de Deus. O homem cai na escravidão quando diviniza
ou absolutiza a riqueza, o poder, o Estado, o sexo, o prazer ou qualquer criatura de Deus, inclusive seu próprio
ser ou sua razão humana. O próprio Deus é a fonte de libertação radical de todas as formas de idolatria, porque
a adoração do não adorável e a absolutização do relativo, levam à violação do que há de mais íntimo na pessoa
humana: sua relação com Deus e sua realização pessoal. Eis a palavra libertadora por excelência: Ao Senhor
adorarás, e só a ele prestarás culto (Mt 4,10). A queda dos ídolos restitui ao homem seu campo essencial de
liberdade. Deus, livre por excelência, quer entrar em diálogo com um ser livre, capas de fazer suas opções e
exercer suas responsabilidades individualmente e em comunidade. Existe, pois, uma história humana que,
embora tenha sua consistência própria e sua autonomia, está destinada a ser consagrada pelo homem a Deus.
A verdadeira libertação, com efeito, liberta de uma opressão para poder chegar a um bem superior.
492. Os bens e riquezas do mundo, por sua origem e natureza, segundo a vontade do Criador, são para servir
efetivamente à utilidade e ao proveito de todos e cada um dos homens e dos povos. Por isso a todos e a cada
um compete um direito primário e fundamental, absolutamente inviolável, de usar solidariamente esses bens,
na medida do necessário, para uma realização digna da pessoa humana. Todos os outros direitos, também o de
propriedade e livre comércio lhe estão subordinados. Como nos ensina João Paulo II: Sobre toda propriedade
privada pesa uma hipoteca social”. A propriedade de compatível com aquele direito primordial é antes de tudo
um poder de gestão e administração, que, embora não exclua o de domínio, não o torna absoluto nem
ilimitado. Deve ser fonte de liberdade para todos, nunca de dominação nem de privilégios. É um dever grave e
urgente fazê-lo retornar à sua finalidade primeira.
493. Os bens da terra se convertem em ídolo e em sério obstáculo para o Reino de Deus, quando o homem
concentra toda sua atenção em tê-los ou em cobiçá-los. Então eles se tornam absolutos. “Não podeis servir a
Deus e ao dinheiro” (Lc 16,13).
494. A riqueza absolutizada é obstáculo para a verdadeira liberdade. Os contrastes cruéis de luxo e extrema
pobreza, tão visíveis em todo o Continente, agravados, ademais, pela corrupção que muitas vezes invade a
vida pública e profissional, manifestam até que ponto nossos países se encontram sob o domínio do ídolo da
riqueza.
495. Essas idolatrias se concentram em duas formas opostas que têm uma mesma raiz: o capitalismo liberal e,
como reação, o coletivismo marxista. Ambos são formas do que se pode chamar “injustiças institucionalizadas”.
496. Finalmente, como já ficou dito, importa tomar consciência dos efeitos devastadores de uma
industrialização descontrolada e de uma urbanização que vai tomando proporções alarmantes. Os
esgotamentos dos recursos naturais e a contribuição do ambiente constituirão um problema dramático.
Afirmamos uma vez mais a necessidade de uma profunda revisão da tendência consumista das nações mais
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desenvolvidas; cumpre levar em consideração as necessidades elementares dos povos pobres que formam a
maior parte do mundo.
497. O novo humanismo proclamado pela Igreja que rejeita toda idolatria permitirá “ao homem moderno
encontrar-se a si mesmo, assumindo os valore do amor, da amizade, da oração e da contemplação. Assim
poderá realizar em toda a sua plenitude o verdadeiro desenvolvimento, que é o passo para cada um e para
todos, de condições de vida menos humanas a condições mais humanas (PP 20). Desse modo se planejará a
economia serviço do homem e não o homem a serviço da economia, como acontece nas duas formas de
idolatria, a capitalista e a coletivista. Será a única maneira de que o “ter” não afogue o “ser”.
498. As diversas formas do poder na sociedade pertencem fundamentalmente à ordem da criação. Por tanto,
levam em si a vontade essencial do serviço que devem prestar à comunidade humana.
499. A autoridade, necessária em qualquer sociedade, vem de Deus e consiste na faculdade de mandar
segundo a reta razão. Por conseguinte, sua força obrigatória procede da ordem moral e dentro dela deve
desenvolver-se para que obrigue em consciência. “A autoridade é sobretudo uma força moral”.
500. O pecado corrompe o uso que os homens fazem do poder, levando-o ao abuso dos direitos dos outros, às
vezes em formas mais ou menos absolutas. Isso ocorre mais notavelmente no exercício do poder político, por
se tratar do campo das decisões que determinam a organização global do bem-estar temporal da comunidade e
por servir mais facilmente não só aos abusos dos que detêm o poder, mas à absolutização do próprio poder,
apoiados na força pública. Diviniza-se o poder político quando na prática ele é tido como absoluto. Por isso, o
uso totalitário do poder é uma forma de idolatria e como tal a Igreja o rejeita inteiramente (GS 75).
Reconhecemos pesarosamente a presença de muitos regimes autoritários e mesmo opressivos em nosso
Continente. Eles constituem um dos mais sérios obstáculos ao desenvolvimento dos direitos da pessoa, dos
grupos e das próprias nações.
501. Infelizmente, em muitos casos isso chega ao ponto de que os próprios poderes políticos e econômicos de
nossas nações, para além das normais relações recíprocas, estão sujeitos a centros mais poderosos que
operam em escala internacional. Agrava a Situação o fato de que estes centros de poder se acham estruturados
em formas encobertas, presentes em toda parte, e se subtraem facilmente ao controle dos governos e dos
próprios organismos internacionais.
502. É urgente libertar nossos povos do ídolo do poder absoluto para conseguir uma convivência social em
justiça e liberdade. Com efeito, para que os povos latino-americanos possam cumprir a missão que lhes
assinala a história como povos jovens, ricos em tradições e cultura, necessitam de uma ordem política que
respeite a dignidade do homem, que garanta a concórdia e a paz interior da comunidade civil e em suas
relações com as outras comunidades. Entre os anseios e exigências de nossos povos para que isso seja uma
realidade, destacam-se:
503. A igualdade de todos os cidadãos com o direito e o dever de participar no destino da sociedade, com as
mesmas oportunidades, dando sua contribuição para os ônus eqüitativamente distribuídos e obedecendo às leis
legitimamente estabelecidas.
504. O exercício de suas liberdades, amparadas em instituição que garantam o bem comum, no respeito aos
direitos das pessoas e associações.
505. A legítima autodeterminação de nossos povos que lhes permita organizar-se segundo seu próprio gênio e
a marcha de sua história (GS 74) e cooperar numa nova ordem internacional.
506. A urgência de restabelecer a justiça não só teórica e formalmente reconhecida, mas também posta
eficazmente em prática por instituições adequadas e realmente vigentes”.
Nota:94
EN 18; 9; 36: “18. Evangelizar, para a Igreja, é levar a Boa Nova a todas as parcelas da humanidade, em
qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo transformá-las a partir de dentro e tornar nova a própria
humanidade: “Eis que faço novas todas as coisas”. No entanto não haverá humanidade nova, se não houver em
primeiro lugar homens novos, pela novidade do batismo e da vida segundo o Evangelho. A finalidade da
evangelização, portanto, é precisamente esta mudança interior; e se fosse necessário traduzir isso em breves
termos o mais exato seria dizer que a Igreja evangeliza quando, unicamente firmada na potência divina da
mensagem que proclama, ela procura converter ao mesmo tempo a consciência pessoal e coletiva dos homens,
a atividade em que eles se aplicam, e a vida e o meio concreto que lhes são próprios.
9. Como núcleo e centro da sua Boa Nova, Cristo anuncia a salvação, esse grande dom de Deus que é
libertação de tudo aquilo que oprime o homem, e que é libertação sobretudo do pecado e do maligno, na
alegria de conhecer a Deus e de ser por ele conhecido, de o ver e de se entregar a ele. Tudo isto começa
durante a vida do mesmo Cristo e é definitivamente alcançado pela sua morte e ressurreição; mas deve ser
desenvolvido, pacientemente, no decorrer da história, para vir a ser plenamente realizado no dia da última
vinda de Cristo, que ninguém, a não ser o Pai, sabe quando se realizará.
36. A Igreja tem certamente como algo importante e urgente que se construam estruturas mais humanas,
mais justas, mais respeitadoras dos direitos da pessoa, menos opressivas e menos escravizadoras; mas ela
continua consciente de que ainda as melhores estruturas, ou os sistemas melhor idealizados depressa se
tornam desumanos, se as tendências inumanas do coração do homem não se acharem purificadas, se não
houver uma conversão do coração e do modo de encarar as coisas naqueles que vivem em tais estruturas ou
que as comandam.”
Puebla 438: “A Igreja convida, pois, a uma renovada conversão no plano dos valores culturais, para que a
partir daí se impregnem de espírito evangélico as estruturas de convivência. Ao convidar a uma revitalização
dos valores evangélicos, ela insiste numa rápida e profunda transformação das estruturas, uma vez que estas
estão destinadas a conter, por sua própria natureza, o mal que nasce do coração do homem e se manifesta
igualmente em forma social, e em servir como condições pedagógicas para uma conversão interior, no plano
dos valores”.
Nota:95
EN 9: “Como núcleo e centro da sua Boa Nova, Cristo anuncia a salvação, esse grande dom de Deus que é
libertação de tudo aquilo que oprime o homem, e que é libertação sobretudo do pecado e do maligno, na
alegria de conhecer a Deus e de ser por ele conhecido, de o ver e de se entregar a ele. Tudo isto começa
durante a vida do mesmo Cristo e é definitivamente alcançado pela sua morte e ressurreição; mas deve ser
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desenvolvido, pacientemente, no decorrer da história, para vir a ser plenamente realizado no dia da última
vinda de Cristo, que ninguém, a não ser o Pai, sabe quando se realizará”.
Nota:96
RH 63: “Não será fácil avançar, porém, neste difícil caminho, no caminho da indispensável transformação das
estruturas da vida econômica, se não intervier uma verdadeira conversão das mentes, das vontades e dos
corações. A tarefa exige a aplicação decidida de homens e de povos livres e solidários”.
Puebla 438: “A Igreja convida, pois, a uma renovada conversão no plano dos valores culturais, para que a
partir daí se impregnem de espírito evangélico as estruturas de convivência. Ao convidar a uma revitalização
dos valores evangélicos, ela insiste numa rápida e profunda transformação das estruturas, uma vez que estas
estão destinadas a conter, por sua própria natureza, o mal que nasce do coração do homem e se manifesta
igualmente em forma social, e em servir como condições pedagógicas para uma conversão interior, no plano
dos valores”.
Nota:97
EN 36: “A Igreja tem certamente como algo importante e urgente que se construam estruturas mais humanas,
mais justas, mais respeitadoras dos direitos da pessoa, menos opressivas e menos escravizadoras; mas ela
continua consciente de que ainda as melhores estruturas, ou os sistemas melhor idealizados depressa se
tornam desumanos, se as tendências inumanas do coração do homem não se acharem purificadas, se não
houver uma conversão do coração e do modo de encarar as coisas naqueles que vivem em tais estruturas ou
que as comandam”.
Nota:98
cf. Puebla 1156: “A exigência evangélica da pobreza, como solidariedade com o pobre e como rejeição da
situação em que vive a maioria do Continente, liberta o pobre de ser individualista em sua vida e ser atraído e
seduzido pelos falsos ideais duma sociedade de consumo. Da mesma forma, o testemunho duma Igreja pobre
pode evangelizar os ricos, que têm o coração apegado às riquezas, convertendo-os e libertando-os desta
escravidão e de seu egoísmo”.
Nota:99
Mt 12,28: “Mas se é através do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o Reino de Deus chegou
para vocês”.
Lc 7,18-23: “Os discípulos de João o puseram a par de todas essas coisas. Então João chamou dois de seus
discípulos, e os mandou perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles
foram a Jesus, e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou
devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, males e espíritos
maus, e fez muitos cegos recuperar a vista. Depois respondeu: Voltem, e contem a João o que vocês viram e
ouviram: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os
mortos ressuscitam, e a Boa Notícia é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa
de mim!”.
Nota:100
Mt 9,32-34: “Quando já tinham saído os dois cegos, levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo
demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas, e diziam: Nunca se
viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os
demônios”.
Mt 12,22-24: “Então levaram a Jesus um endemoninhado cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele falava
e enxergava. E todas as multidões ficaram admiradas, e perguntavam: Será que ele não é o filho de Davi? Os
fariseus ouviram isso, e disseram: Ele expulsa os demônios através de Belzebu, o príncipe dos demônios!”.
Mt 15,29-31: “Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galiléia, subiu a montanha, e sentou-se.
Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos
outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. As multidões ficaram admiradas, vendo
que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam e os cegos viam. E glorificaram o Deus de
Israel”.
Mt 21,15: “Os chefes dos sacerdotes e doutores da Lei ficaram indignados, quando viram as maravilhas que
Jesus fazia, e as crianças gritando no Templo: Hosana ao filho de Davi!”.
Mc 3,1-6: “Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas
pessoas espiando, para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao
homem da mão seca: Levante-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: O que é que a Lei permite no
sábado: fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então
olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem:
Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto
com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus”.
Mc 11,15-18: “Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no Templo e começou a expulsar os que vendiam e os
que compravam no Templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele
não deixava ninguém carregar nada através do Templo. E ensinava o povo, dizendo: Não está nas Escrituras:
Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês fizeram dela uma toca de
ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da Lei ouviram isso e começaram a procurar um modo de
matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele”.
Lc 13,10-17: “Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que, fazia
dezoito anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a,
Jesus dirigiu-se a ela, e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela, e
imediatamente a mulher se endireitou, e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque
Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Há seis dias
para trabalhar. Venham, então, nesses dias e sejam curados, e não em dia de sábado. O Senhor lhe
respondeu: Hipócritas! Cada um de vocês não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo
que seja dia de sábado? Aqui está uma filha de Abraão que Satanás amarrou durante dezoito anos. Será que
não deveria ser libertada dessa prisão, em dia de sábado? Essa resposta deixou confusos todos os inimigos de
Jesus. E toda a multidão se alegrava com as maravilhas que Jesus fazia”.
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Nota:101
Mt 11,25: “Naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas
coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos”.
Nota:102
cf. LC 10 e 13: “10. Quer se trate da conquista da natureza, da vida social e política ou do domínio do homem
sobre ele mesmo, em plano individual e coletivo, todos podem constatar que não somente os progressos
realizados estão longe de corresponder às ambições iniciais, mas também que novas ameaças, novas servidões
e novos terrores surgiram, à medida em que se ampliava o movimento moderno de libertação. É um sinal de
que graves ambigüidades acerca do sentido mesmo da liberdade, já desde a sua origem, corroíam por dentro
esse movimento.
13. Na área das conquistas sociais e políticas, uma das ambigüidades fundamentais da afirmação da liberdade,
no Século das luzes está ligada à concepção do sujeito dessa liberdade como indivíduo que basta a si mesmo e
tendo como fim a satisfação de seu interesse próprio no gozo dos bens terrestres.
A ideologia individualista inspirada por tal concepção do homem favoreceu, nos inícios da era industrial, a
desigual repartição das riquezas, a um ponto tal que os trabalhadores viram-se excluídos do acesso aos bens
essenciais, para cuja produção tinham contribuído e aos quais tinham direito. Daí nasceram pujantes
movimentos de libertação da miséria mantida pela sociedade industrial.
Cristãos leigos e pastores não deixaram de lutar por um reconhecimento eqüitativo dos legítimos direitos dos
trabalhadores. Em favor dessa causa o Magistério da Igreja elevou a sua voz em diversas ocasiões.
Muito freqüentemente, porém, a justa reivindicação do movimento operário conduziu a novas servidões, por
inspirar-se em concepções que, ignorando a vocação transcendente da pessoa humana, atribuíam ao homem
um fim meramente terrestre. Algumas vezes ela voltou-se para projetos coletivistas, que gerariam injustiças
tão graves quanto às que pretendiam pôr fim”.
Nota:103
LC 98: “Os pastores e todos aqueles que, freqüentemente em condições muito duras, dedicam-se à
evangelização e à promoção humana integral, sacerdotes e leigos, religiosos e religiosas, devem encher-se de
esperança pensando nos extraordinários recursos de santidade que estão contidos na fé do povo de Deus. É
necessário fazer com que essas riquezas do sensus fidei possam desabrochar plenamente e frutificar com
abundância. Eis a nobre missão eclesial que se pede ao teólogo: graças a uma meditação profunda sobre o
plano da salvação, tal como ele se desenrola aos olhos da Virgem do Magnificat, ajudar a fé do povo a se
exprimir com clareza e a se traduzir na vida. Assim, uma teologia da liberdade e da libertação, como eco fiel do
Magnificat de Maria conservado na memória da Igreja, constitui uma exigência do nosso tempo. Mas seria uma
grave perversão captar as energias da religiosidade popular com o fim de desviá-las a um projeto de libertação
meramente terrena, que se revelaria, muito cedo, uma ilusão e causa de novas servidões. Os que cedem dessa
forma às ideologias do mundo e à pretensa necessidade da violência não são mais fiéis à esperança, à sua
audácia e coragem, tais como as enaltece o hino ao Deus de misericórdia, que a Virgem nos ensina”.
Nota:104
LN, Introdução: “A presente Instrução tem uma finalidade mais precisa e mais limitada: quer chamar a
atenção dos pastores, dos teólogos e de todos os fiéis para os desvios e perigos de desvios, prejudiciais à fé e à
vida cristã, inerentes a certas formas da teologia da libertação que usam, de maneira insuficientemente crítica,
conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista.
Esta advertência não deve, de modo algum, ser interpretada como uma desaprovação de todos aqueles que
querem responder generosamente e com autêntico espírito evangélico à opção preferencial pelos pobres. Nem
pode, de maneira alguma, servir de pretexto para aqueles que se refugiam numa atitude de neutralidade e de
indiferença diante dos trágicos e urgentes problemas da miséria e da injustiça. Pelo contrário, é ditada pela
certeza de que os graves desvios ideológicos que ela aponta levam inevitavelmente a trair a causa dos pobres.
Mais do que nunca, convém que grande número de cristãos, com uma fé esclarecida e decididos a viver a vida
cristã na sua totalidade, se empenhem, por amor a seus irmãos deserdados, oprimidos ou perseguidos, na luta
pela justiça, pela liberdade e pela dignidade humana. Hoje mais do que nunca, a Igreja propõe-se a condenar
os abusos, as injustiças e os atentados à liberdade, onde quer que eles aconteçam e quaisquer que sejam seus
autores, e lutar, com os seus próprios meios, pela defesa e promoção dos direitos do homem, especialmente na
pessoa dos pobres”.
Nota:105
Mt 13,33: “Jesus contou-lhes ainda outra parábola: O Reino do Céu é como o fermento que uma mulher pega
e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado”.
Nota:106
cf. Puebla 482 e 322: “482. Surgem dois elementos complementares e inseparáveis: a libertação de todas as
servidões do pecado pessoal e social, de tudo o que transvia o homem e a sociedade e tem sua fonte no
egoísmo, no mistério da iniqüidade, e a libertação para o crescimento progressivo no ser, pela comunhão com
Deus e com os homens, que culmina na perfeita comunhão do céu, onde Deus é tudo em todos e não haverá
mais lágrimas.
322. A liberdade implica sempre aquela capacidade que todos temos, em princípio, de dispor de nós mesmos, a
fim de irmos construindo uma comunhão e uma participação que hão de se plasmar em realidades definitivas,
em três planos inseparáveis: a relação do homem com o mundo como senhor, com as pessoas como irmão e
com Deus como filho”.
Nota:107
cf. Puebla 322: “A liberdade implica sempre aquela capacidade que todos temos, em princípio, de dispor de
nós mesmos, a fim de irmos construindo uma comunhão e uma participação que hão de se plasmar em
realidades definitivas, em três planos inseparáveis: a relação do homem com o mundo como senhor, com as
pessoas como irmão e com Deus como filho”.
Nota:108
Puebla 212, 214: “212. Revela-nos Cristo que a vida divina é comunhão trinitária. Pai, Filho e Espírito vivem,
em perfeita intercomunhão de amor, o mistério supremo da unidade. Daqui procede todo amor e toda
comunhão, para a grandeza e dignidade da existência humana.
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214. Por Cristo, com ele e nele, passamos a participar da comunhão de Deus. Não há outro caminho que leve
até ao Pai. Vivendo em Cristo, chegamos a ser seu corpo místico, seu povo, povo de irmãos, unidos pelo amor
que derrama em nossos corações o Espírito. Esta é a comunhão à qual chama o Pai por Cristo e por seu
Espírito. Para ela se orienta toda a história da salvação e nela se consuma o desígnio amoroso do Pai que nos
criou”.
Nota:109
Puebla 327: “O amor de Deus que nos dignifica radicalmente se faz necessariamente comunhão de amor com
os outros homens e participação fraterna; para nós, hoje em dia, deve tornar-se sobretudo obra de justiça para
com os oprimidos, esforço de libertação para quem mais precisa. De fato, “ninguém pode amar a Deus a quem
não vê, se não ama o irmão a quem vê” (l Jo 4,20). Todavia a comunhão e a participação verdadeiras só
podem existir nesta vida projetadas no plano bem concreto das realidades temporais, de tal modo que o
domínio, o uso e a transformação dos bens da terra, dos bens da cultura, da ciência e da técnica se vão
realizando em um justo e fraterno domínio do homem sobre o mundo, tendo-se em conta o respeito da
ecologia. O Evangelho nos deve ensinar, em face das realidades em que vivemos imersos, que não se pode
atualmente na AL amar de verdade o irmão nem portanto a Deus sem que o homem se comprometa em nível
pessoal e, em muitos casos, até em nível estrutural com o serviço e promoção dos grupos humanos e dos
estratos sociais mais pobres e humilhados, arcando com todas as conseqüências que se seguem no plano
destas realidades temporais”.
Nota:110
Puebla 271: “Dentro do Povo de Deus, todos: hierarquia, leigos, religiosos são servidores do Evangelho. Cada
qual segundo seu papel e carisma próprios. A Igreja, como servidora do Evangelho, serve ao mesmo tempo a
Deus e aos homens; mas para conduzir estes ao Reino de seu Senhor, o único de quem ela, junto com a
Virgem Maria, se proclama escrava e a quem subordina todo seu serviço humano”.
Nota:111
Puebla 272: “A Igreja evangeliza, em primeiro lugar, mediante o testemunho global de sua vida. Assim, na
fidelidade à sua condição de sacramento, trata de ser mais e mais um sinal transparente ou modelo vivo da
comunhão de amor em Cristo que anuncia e se esforça por realizar. A pedagogia da encarnação nos ensina que
os homens necessitam de modelos preclaros que os guiem. A América Latina necessita igualmente de tais
modelos”.
Nota:112
Puebla 273: “Cada comunidade eclesial deveria esforçar-se por constituir para o Continente um exemplo de
modelo de convivência onde consigam unir-se a liberdade e a solidariedade, onde a autoridade se exerça cor o
espírito do Bom Pastor, onde se viva uma atitude diferente diante da riqueza, onde se ensaiem formas de
organização e estruturas de participação, capazes de abrir caminho para um tipo mais humano de sociedade, e,
sobretudo, onde inequivocamente se manifeste que, sem uma radical comunhão com Deus em Jesus Cristo,
qualquer outra forma de comunhão puramente humana acaba se tornando incapaz de sustentar-se e termina
fatalmente voltando-se contra o próprio homem”.
Nota:113
cf. Puebla 18, 44, 56, 135, 503, 521, 549, 1045, 1133, 1162, 1207-1208, 1263, 1271, 1272: “18.
Tomou consciência mais clara da própria dignidade, do seu desejo de participação política e social, embora
estes direitos estejam espezinhados em muitos lugares. Proliferam as organizações comunitárias, como
movimentos cooperativistas e outros, sobretudo nos meios populares.
44. Em muitos de nossos países, a falta de respeito à ,dignidade do homem se exprime também na ausência
de participação social nos vários níveis. Referimo-nos de modo particular à sindicalização. A legislação
trabalhista, em muitos lugares, aplica-se arbitrariamente ou não é levada em consideração. Sobretudo nos
países onde há regimes de força, vê-se com maus olhos a organização de operários, camponeses e grupos
populares e adotam-se medidas repressivas para impedi-la. Este tipo de controle e limitação não acontece com
os sindicatos patronais, que podem agir com todo o seu poder para assegurar os próprios interesses.
56. O consumismo, com sua ambição descontrolada de sempre se “ter mais”, que vai afogando o homem
contemporâneo num imanentismo que o fecha aos valores evangélicos do desprendimento e da austeridade,
paralisando-o para a comunhão solidária e a participação fraterna;
135. Que se levem em conta todos os cidadãos e que eles sejam considerados pessoas responsáveis e sujeitos
da história, com capacidade de participar livremente das opções políticas, sindicais etc.. e da eleição de seus
governantes.
503. A igualdade de todos os cidadãos com o direito e o dever de participar no destino da sociedade, com as
mesmas oportunidades, dando sua contribuição para os ônus eqüitativamente distribuídos e obedecendo às leis
legitimamente estabelecidas.
521. Devemos distinguir dois conceitos de política e compromisso político: primeiro, a política em sentido mais
amplo que visa o bem comum, no âmbito nacional e no âmbito internacional. Corresponde-lhe precisar os
valores fundamentais de toda a comunidade a concórdia interna e a segurança externa conciliando a
igualdade com a liberdade, a autoridade pública com a legítima autonomia e participação das pessoas e grupos,
a soberania nacional com a convivência e solidariedade internacional. Define também os meios e a ética das
relações sociais. Neste sentido amplo, a política interessa à Igreja e, portanto, a seus pastores, ministros da
unidade. É uma forma de dar culto ao único Deus, dessacralizando e ao mesmo tempo consagrando o mundo a
Ele (LG 34).
549. A Doutrina da Segurança Nacional, entendida como ideologia absoluta, não se harmonizaria com uma
visão cristã do homem enquanto responsável pela realização de um projeto temporal nem do Estado, enquanto
administrador do bem comum. Impõe, com efeito, a tutela do povo por elites de poder, militares e políticas, e
conduz a uma acentuada desigualdade de participação nos resultados do desenvolvimento.
1045. Acompanhar a alfabetização dos grupos marginalizados com atividades educacionais que os ajudem a
comunicar-se eficazmente; a se darem conta dos seus deveres e direitos; a compreenderem a situação em que
vivem e a discernirem suas causas: a se habilitarem para organizar-se no campo civil, trabalhista e político, e
assim poder participar plenamente dos processos decisórios que lhes dizem respeito.
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1133. A Igreja convoca também todos os seus filhos dentro de suas responsabilidades peculiares a serem
fermento no mundo e a participarem como construtores duma nova sociedade, em nível nacional e
internacional. Mormente em nosso Continente, por ser na maioria constituída de cristãos, os homens devem ser
germe, luz e força transformadora.
1162. Apoiamos as aspirações dos operários e camponeses que querem ser tratados como homens livres e
responsáveis, chamados a participar nas decisões que concernem à sua vida e futuro e animamos todos em sua
própria superação.
1207. Desde Medellín, percebem-se sobretudo duas tendências evidentes:
a) Por um lado, a tendência à modernização, com forte crescimento econômico, urbanização crescente do
Continente, tecnificação das estruturas econômicas, políticas, militares, etc.
b) Por outro, a tendência à pauperização e crescente exclusão das grandes maiorias latino-americanas da vida
produtiva. Por isso, o povo pobre da América Latina anseia por uma sociedade de maior igualdade, justiça e
participação em todos os níveis.
1208. Essas tendências contraditórias favorecem a apropriação, por uma minoria privilegiada, de grande parte
da riqueza, assim como dos benefícios criados pela ciência e cultura; por outro lado, geram a pobreza duma
grande maioria com a consciência de sua exclusão e do bloqueio de suas crescentes aspirações de justiça e
participação. Não obstante, verificamos que as classes médias estão aumentando em muitos países da América
Latina.
1263. Ninguém pode negar a concentração da propriedade empresarial, rural e urbana em mãos de poucos, o
que torna imperioso reivindicar verdadeiras reformas agrárias e urbanas; de igual forma, a concentração do
poder pelas tecnocracias civis e militares, que frustram as exigências de participação e garantias dum Estado
democrático.
1271. Direitos individuais: direito à vida (a nascer, à procriação responsável), à integridade física e psíquica, a
proteção legal, à liberdade religiosa, à liberdade de opinião, à participação nos bens e serviços, a construir o
próprio destino, ao acesso à propriedade e “outras formas de domínio privado sobre os bens exteriores” (GS
71).
1272. Direitos sociais: direito à educação, à associação; ao trabalho, à moradia, à saúde, ao lazer, ao
desenvolvimento, ao bom governo, à liberdade e justiça social, à participação nas decisões que concernem ao
povo e às nações”.
Nota:114
Sobre isto, veja os n.134-147 do documento da CNBB: “Vida e Ministério do Presbítero - Pastoral Vocacional
(1981): “134. Um cristão dos tempos antigos, seja da época dos apóstolos e dos primeiros mártires, seja de
alguns séculos depois, ter-se-ia admirado de que alguém pudesse duvidar do fato, para ele evidente, de que
todos os cristãos são chamados a participar ativamente da missão da Igreja. O Batismo e a Crisma conferem
não somente direitos, mas também deveres e responsabilidades, vale dizer: uma missão. Essa verdade foi
reafirmada com muita ênfase pelo Concílio Vaticano II.
*A doutrina do Concílio foi assim condensada por um teólogo: Sabemos que... entre todos os batizados reina a
verdadeira igualdade quanto à dignidade e à ação comum dos féis na edificação do corpo de Cristo (LG
32c/80); que todos participam na missão de todo povo cristão na Igreja e no mundo (LG 31 a 76); que todos
têm parte ativa na vida e ação da Igreja (AA 10a/1367); que os leigos são agora Irmãos dos pastores (LG
32c/81; 37a/95); que absolutamente todos são (quicumque sunt) chamados pelo Senhor para o incremento e a
perene santificação da Igreja (LG 33a/82; AA 2a/ 1334); que todos (omnes omnino christifideles) são
destinados pelo próprio Senhor ao apostolado (LG 33b/83); que a todos os leigos incumbe o preclaro ônus de
trabalhar para que o plano divino de salvação atinja sempre mais todos os homens de todos os tempos e de
todos os lugares (LG 33d/85); que todos os batizados participam do múnus sacerdotal, profético e régio de
Cristo (LG 31a/77; AA 2b/1335; 10a/1367); que o Supremo e Eterno Sacerdote quer continuar seu testemunho
e seu serviço também através dos leigos (LG 34a/86), concedendo-lhe parte de seu múnus sacerdotal (LG
34b/87); que o grande Profeta exerce seu múnus profético não só
através da hierarquia, mas também mediante os leigos (LG 35a/88), tendo-os por isso e para isso constituído
testemunhas e ornado com o senso da fé e a graça da palavra (Ib.); que também os leigos têm parte ativa na
ação eucarística, devendo eles oferecer-se a si mesmos e não só pelas mãos do sacerdote (SC 48/601) .
(B. Klöppenburg, In REB 1968, 308).
135. Uma atenção maior aos textos do Novo Testamento ajudar-nos-á a perceber que a missão confiada por
Jesus aos Doze e aos seus discípulos imediatos continua, embora de forma diferenciada, como missão de todos
os discípulos, de todos os cristãos.
136. Mateus, por exemplo, diz que Jesus confiou sua missão aos discípulos (Mt 28,16) e que esta missão
consiste em tornar discípulos todos os povos (Mt 28,19), isto é, ampliar universalmente a comunidade da Igreja
em que todos são irmãos, e na qual não há outro Mestre senão Cristo (23,8). Este promete estar conosco até o
fim dos tempos (Mt 28,20), mesmo onde somente dois ou três estiverem reunidos em seu nome (Mt 18,20).
137. O poder espiritual é confiado à Igreja (Mt 18,18), especialmente a Pedro (Mt 16,19) e aos Doze (Mt
28,16-20). 0 próprio Pedro não é apenas o depositário de uma missão específica, o ministério único de
Fundamento e de Pastor Universal da Igreja (Mt 16,18-cf. Jo 21,15-17). Ao mesmo tempo é protótipo do
discípulo, modelo que o cristão deve ter diante dos olhos, para imitar na fé (Mt 4,18-20; 16,16), e para evitar
as fraquezas que a todos ameaçam, tanto quanto a Pedro (cf. Mt 14,31; 16,22-23; 26,69-75).
138. Sob outras formas, esta doutrina está presente em todos os Evangelhos como também nos demais livros
do Novo Testamento. Segundo os Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é doado não somente aos Doze
Apóstolos, mas a todos os discípulos (cf. At 2,1). Bem consciente de sua autoridade apostólica, Paulo não só
não desconhece, mas valoriza a responsabilidade de toda a comunidade, chamada a decidir, julgar, escolher
(cf. 1Cor 5,4; 6,3; 11,13; 1Ts 5,21; etc.) e participar ativamente da edificação do corpo de Cristo, cada qual
segundo o próprio dom (1 Cor 12,7). Atesta especialmente a variedade dos carismas e dos ministérios, com
que são edificadas as primeiras comunidades.
139. Diversidade que não anula a ação de conjunto, mas, ao contrário, a organiza: Ele (Cristo) é que concedeu
a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os
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santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da
fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus (Ef 4,11-12).
140. Insistência ainda mais forte sobre a fraternidade cristã e a responsabilidade comum encontra-se na
tradição Joanina (Evangelho e Cartas de São João, Apocalipse). É a comunidade que examina os carismas (1Jo
4,1) e vigia contra os falsos mestres (2Jo 10).
141. Doutrina semelhante à de São Paulo se encontra na tradição de Pedro, como por exemplo no belo texto
de 1Pd 4,10: Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu de Deus, consagrai-vos ao serviço uns dos
outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como se pronunciasse o
oráculo de Deus. Alguém presta um serviço? Faça-o com a capacidade que Deus lhe concedeu, a fim de que em
tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos.
Amém.
142. Essa atitude que valoriza a responsabilidade de todos é confirmada pelo empenho com que a comunidade
cristã luta contra as discriminações.
143. Numa sociedade cheia de conflitos e injustiças, a Igreja não faz distinção de idade, de sexo, de nação,
nem de classe social. Empenha no seu ministério tanto os livres como os escravos (1Cor 7,22-23), os judeus
como os gregos (Gl 3,28; 6,15), os anciãos (At 15,2; 20,17; 1Tm 5,17) como os jovens (At 5,6; 1Tm 5,1; 1Jo
2,13), os homens como as mulheres.
144. É bem verdade que a tradição judaica impõe, nas comunidades eclesiais, fortes restrições à mulher, o que
levou o próprio Paulo a buscar soluções de compromisso entre os seus princípios (Gl 3,28; 1Cor 11,5) e a paz
na Igreja (1Cor 11,16; 14,34). Paulo, contudo, é testemunha indiscutível da participação ativa das mulheres
cristãs na evangelização e edificação da Igreja (cf. Rm 16,1-15; 1Cor 16,19; Cl 4,15). Lucas mostra, como
fundamento desta conduta das Igrejas Paulinas, a própria atitude de Jesus para com à mulheres (cf. Lc 8,1-3;
10,38-42). Elas são as primeiras a anunciarem a Ressurreição (Lc 24,1-11).
145. A missão do cristão, suscitada pela palavra de Deus, é selada pelos sacramentos da Igreja. Pelo batismo,
o cristão é incorporado ao corpo de Cristo (cf. LG 7 e 11). Participa de sua própria vida, comungando com ele e
a ele se conformando. Do mesmo Cristo, pelo Espírito, brotam dons e ministérios, através dos quais os diversos
membros de seu corpo (isto é, nós que formamos a Igreja) nos prestamos mutuamente serviço (cf. todo o n° 7
da Lumen Gentium).
146. A própria vivência dos sacramentos revela e desenvolve aquele caráter que está na base do sacerdócio
comum dos fiéis (LG 10-11). Por este sacerdócio comum, os fiéis concorrem para a oblação da Eucaristia,
exercendo-o na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, pelo testemunho de uma vida santa,
pela abnegação e pela caridade ativa (LG 10b/28).
147. Pelo dom do Espírito Santo, recebido em plenitude na Crisma, o povo fiel se torna também capaz de
testemunhar e guardar a verdadeira fé. Por este senso de fé, excitado e sustentado pelo Espírito Santo da
verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, a quem fielmente respeita, não já recebe a
palavra dos homens, mas a verdadeira palavra de Deus (cf. 1Ts 2,13); apega-se indefectivelmente à fé uma
vez por sempre transmitida aos santos (cf. Jd 3); e, com reto juízo, a penetra mais profundamente, e mais
plenamente a aplica na vida (LG 12a/32). Todos os fiéis, portanto, participam a seu modo da missão do povo
cristão na Igreja e no mundo (LG 31)”.
Nota:115
cf. CDC (1983) especialmente os cânones 204-223: “204. § 1. Fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo
batismo, foram constituídos como povo de Deus e assim, feitos participantes, a seu modo, do múnus
sacerdotal, profético e régio de Cristo, são chamados a exercer, segundo a condição própria de cada um, a
missão que Deus confiou para a Igreja cumprir no mundo.
§ 2. Essa Igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada
pelo sucessor de Pedro e pelos Bispos em comunhão com ele.
205. Neste mundo, estão plenamente na comunhão da Igreja católica os batizados que se unem a Cristo na
estrutura visível, ou seja, pelos vínculos da profissão da fé, dos sacramentos e do regime eclesiástico.
206. § 1. Por razão especial, ligam-se à Igreja os catecúmenos, a saber, os que movidos pelo Espírito Santo,
com vontade explícita desejam ser incorporados a ela e, por conseqüência, por esse próprio desejo, como
também pela vida de fé, esperança e caridade, unem-se com a Igreja, que cuida deles como já seus.
§ 2. A Igreja dedica cuidado especial aos catecúmenos e, enquanto os convida a viverem uma vida evangélica e
os introduz na celebração dos ritos sagrados, já lhes concede diversas prerrogativas, que são próprias dos
cristãos.
207. § 1. Por instituição divina, entre os fiéis, há na Igreja os ministros sagrados, que no direito são também
chamados clérigos; e os outros fiéis são também denominados leigos.
§ 2. Em ambas as categorias, há fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, mediante votos ou outros
vínculos sagrados, reconhecidos e sancionados pela Igreja, consagram-se, no seu modo peculiar consagram-se
a Deus e contribuem para missão salvífica da Igreja; seu estado, embora não faça parte da estrutura
hierárquica da Igreja, pertence, contudo a sua vida e santidade.
208. Entre todos os fiéis, pela sua regeneração em Cristo, vigora, no que se refere à dignidade e atividade,
uma verdadeira igualdade, pela qual todos, segundo a condição e os múnus próprios de cada um, cooperam na
na construção do Corpo de Cristo.
209. § 1. Os fiéis são obrigados a conservar sempre, também no seu modo de agir, a comunhão com a Igreja.
§ 2. Cumpram com grande diligência os deveres a que estão obrigados para com a Igreja Universal e para com
a Igreja particular à qual pertencem de acordo com as prescrições do direito.
210. Todos os fiéis, de acordo com a condição que lhes é própria, devem empenhar suas forças a fim de levar
uma vida santa e de promover o crescimento da Igreja e sua contínua santificação.
211. Todos os fiéis têm o direito e o dever de trabalhar, a fim de que o anúncio divino da salvação chegue
sempre mais a todos os homens de todos os tempos e de todo o mundo.
212. § 1. Os fiéis, conscientes da própria responsabilidade, estão obrigados a aceitar com obediência cristã o
que os sagrados Pastores, como representantes de Cristo, declaram como mestres da fé ou determinam como
guias da Igreja.
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§ 2. Os fiéis têm o direito de manifestar aos Pastores da Igreja as próprias necessidades, principalmente
espirituais, e os próprios anseios.
§ 3. De acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, tem o direito e, às vezes, até o dever
de manifestar aos Pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da Igreja e, ressalvando a
integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os Pastores, e levando em conta a utilidade comum e
a dignidade das pessoas, dêem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis.
213. Os fiéis têm o direito de receber dos Pastores sagrados, dentre os bens espirituais da Igreja,
principalmente os auxílios da Palavra de Deus e dos sacramentos.
214. Os fiéis têm o direito de prestar culto a Deus segundo as determinações do próprio rito aprovado pelos
legítimos Pastores da Igreja e de seguir sua própria espiritualidade, conforme, porém, à doutrina da Igreja.
215. Os fiéis têm o direito de fundar e dirigir livremente associações para fins de caridade e piedade, ou para
favorecer a vocação cristã no mundo, e de se reunirem para a consecução comum dessas finalidades.
216. Todos os fiéis, já que participam da missão da Igreja, têm o direito de promover e sustentar a atividade
apostólica, segundo o próprio estado e condição, também com iniciativas próprias; nenhuma iniciativa, porém,
reivindique para si o nome de católica, a não ser com o consentimento da autoridade eclesiástica competente.
217. Os fiéis, já que são chamados pelo batismo a levar uma vida de acordo com a doutrina evangélica, têm o
direito à educação cristã, pela qual sejam devidamente instruídos para a consecução da maturidade da pessoa
humana e, ao mesmo tempo, para o conhecimento e a vivência do mistério da salvação.
218. Os que se dedicam ao estudo das ciências sagradas gozam da justa liberdade de pesquisar e de
manifestar com prudência o próprio pensamento sobre aquilo em que são peritos, conservando o devido
obséquio para com o magistério da Igreja.
219. Todos os fiéis têm o direito de ser imunes de qualquer coação na escolha do estado de vida.
220. A ninguém é lícito lesar ilegitimamente a boa fama de que alguém goza, nem violar o direito de cada
pessoa de defender a própria intimidade.
221. § 1. Compete aos fiéis reivindicar e defender legitimamente os direitos de que gozam na Igreja, no foro
eclesiástico competente, de acordo com o direito.
§ 2. Os fiéis, caso sejam chamados a juízo pela autoridade competente, têm o direito de ser julgados de acordo
com as prescrições do direito, a serem aplicadas com eqüidade.
§ 3. Os fiéis têm o direito de não ser punidos com penas canônicas, a não ser de acordo com a lei.
222. § 1. Os fiéis têm obrigação de socorrer às necessidades da Igreja, a fim de que ela possa dispor do que é
necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade e para o honesto sustento dos
ministros.
§ 2. Têm também a obrigação de promover a justiça social e, lembrados do preceito do Senhor, socorrer os
pobres com as próprias rendas.
223. § 1. No exercício dos próprios direitos, os fiéis, individualmente ou unidos em associações, devem levar
em conta o bem comum da Igreja, os direitos dos outros e os próprios deveres para com os outros.
§ 2. Compete à autoridade eclesiástica, em vista do bem comum, regular o exercício dos direitos que são
próprios dos fiéis”.
Nota:116
cf. Puebla 567-657: “567. O mistério da Igreja, como comunidade fraterna de caridade teologal, fruto do
encontro da .Palavra de Deus e da celebração do Mistério Pascal de Cristo Salvador na eucaristia e nos demais
sacramentos, confiada ao colégio apostólico presidido por Pedro para evangelizar o mundo, chega a enraizar-se
e tende a desenvolver o seu dinamismo transformador da vida humana, tanto pessoal como social, em diversos
níveis e circunstancias, que constituem centros ou lugares preferenciais de evangelização, cujo intuito é edificar
a Igreja e promover sua irradiação missionária.
568. Para chegar a ser realmente centro de comunhão e participação, a família latino-americana deve
encontrar caminhos de renovação interna e de comunhão com a Igreja e o mundo.
569. Apraz-nos abordar tema da família como sujeito e objeto de evangelização. Conscientes de sua
complexidade, mas dóceis à voz do Senhor tornada presente na palavra do Santo Padre em sua homilia sobre a
família (Puebla, 28 de janeiro de 1979), desejamos, unindo-nos à sua preocupação, ajudá-la a ser fiel à sua
missão evangelizadora na hora atual.
A família sujeito e objeto de evangelização, centro evangelizador de comunhão e participação.
570. Os Padres da Conferência de Medellín perceberam um traço primordial da cultura latino-americana no
grande senso de família que anima os nossos povos. “Passados dez anos, a Igreja da América Latina sente-se
feliz por tudo o que logrou realizar em favor da família. Reconhece porém com humildade quanto lhe falta por
fazer, quando percebe que a pastoral familiar, longe de ter perdido o seu caráter prioritário, revela-se hoje
ainda mais urgente, como elemento sobremaneira importante da evangelização”.
571. A família é uma das instituições em que mais influiu o processo de mudança dos últimos tempos. A Igreja
tem consciência
nos recordou o Papa
de que na família “repercutem os frutos mais negativos do
subdesenvolvimento: índices verdadeiramente deprimentes de insalubridade, pobreza e até miséria, ignorância
e analfabetismo, condições desumanas de moradia, subalimentação crônica e tantas outras realidades não
menos confrangedoras” (João Paulo II, Homilia Puebla, 3; AAS, LXXI, p. 184).
572. Além disso, é preciso reconhecer que a realidade da família já não é uniforme, pois em cada família
influem de maneira diversa independentemente da classe social fatores sujeitos a mudanças, como sejam:
fatores sociológicos (injustiça social, principalmente), culturais (qualidade de vida), políticos (dominação e
manipulação), econômicos (salários, desemprego, pluriemprego), religiosos (influência secularista) entre tantos
outros.
573. A família apresenta-se outrossim como vítima dos que convertem em ídolos o poder, a riqueza e o sexo.
Para isto contribuem as estruturas injustas, sobretudo os meios de comunicação, não só com suas mensagens
de sexo, lucro, violência, poder, ostentação, mas também pondo em destaque elementos que contribuem para
propagar o divórcio, a infidelidade conjugal e o aborto ou a aceitação do amor livre e das relações prématrimoniais.
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574. Não poucas vezes, a desorientação das consciências se deve à falta de unidade de critério entre
sacerdotes, na aceitação e aplicação da doutrina pontifícia acerca de importantes aspectos da moral familiar e
social.
575. A família rural e suburbana sofrem particularmente os efeitos dos compromissos internacionais dos
governos, no que respeita o planejamento familiar, traduzidos em imposição antinatalista e experiências que
não levam em consideração a dignidade da pessoa nem o autêntico desenvolvimento dos povos.
576. Nesses setores populares, a situação de desemprego crônica e generalizada afeta a estabilidade familiar,
já que a necessidade de trabalho força à emigração, ao absenteísmo dos pais, à dispersão dos filhos.
577. Em todos os níveis sociais, a família também sofre o impacto deletério da pornografia, do alcoolismo, das
drogas, da prostituição e tráfico de brancas, assim como o problema das mães solteiras e das crianças
abandonadas. Diante do fracasso dos anticoncepcionais químicos e mecânicos, passou-se à esterilização
humana e ao aborto provocado, em cuja propaganda se lança mão de campanhas insidiosas.
578. Urge um acendrado esforço pastoral para evitar os males provenientes da falta de educação no amor, da
falta de preparação para o matrimonio, do descuido na evangelização da família e na formação dos esposos
para a paternidade responsável. Além disso, não podemos ignorar que grande número de famílias do nosso
continente não recebeu o sacramento do matrimônio. Não obstante muitas famílias dessas vivem em certa
unidade, fidelidade e responsabilidade. Tal situação desperta interrogações teológicas e exige um adequado
acompanhamento pastoral.
579. Pelo contrário, é satisfatório verificar que são cada dia mais numerosos os cristãos que procuram viver
sua fé dentro do ambiente familiar e a partir dele, dando um valioso testemunho evangélico e educando
outrossim com dignidade uma família razoavelmente numerosa. Não poucos são também os noivos que se
preparam com seriedade para o matrimônio e tratam de dar à celebração deste um sentido verdadeiramente
cristão. Nota-se também o empenho em revigorar a pastoral familiar e adaptá-la aos desafios e circunstancias
da vida moderna.
580. Em todos os países têm surgido iniciativas dignas de nota, orientadas a fortalecer os valores e a
espiritualidade da família como Igreja doméstica, numa participação e compromisso com a Igreja particular.
Nisso tudo revela-se o fruto da ação silenciosa e constante dos movimentos cristãos em prol da família.
581. Em toda a América, é dado visitar “casas onde não faltam o pão e o bem estar, mas talvez faltem a
concórdia e a alegria; casas onde as famílias vivem antes modestamente e na insegurança do futuro, ajudandose mutuamente a levar uma existência difícil, porém digna; habitações pobres das periferias de nossas cidades,
onde há muito sofrimento escondido, embora exista dentro delas a singela alegria dos pobres; humildes choças
de camponeses, de indígenas, de emigrantes, etc..” (João Paulo II, Homilia Puebla, 4; AAS, LXXI, p.186).
Concluiremos frisando que os mesmos fatos que acusam a desintegração da família “acabam pondo em
destaque, de diversas maneiras, a índole autêntica dessa instituição” (GS 47) “que não foi abolida nem pela
sanção do pecado original, nem pelo castigo do dilúvio” (Liturgia do Matrimônio), mas continua sofrendo os
efeitos da dureza do coração humano.
582. A família é imagem de Deus, que “no mais íntimo do seu mistério não é uma solidão, mas uma família”
(João Paulo II, Homilia Puebla, 2; AAS, LXXI, p.184). É uma aliança de pessoas, à qual se chega por vocação
amorosa do Pai, que convida os esposos a uma “íntima comunidade de vida e de amor” (GS 48 ), cujo modelo é
o amor de Cristo por sua Igreja. A lei do amor conjugal é comunhão e participação, não dominação. É uma
exclusiva, irrevogável e fecunda entrega à pessoa amada, sem perder a própria identidade. Um amor assim
compreendido em sua rica realidade sacramental, é mais do que um contrato; possui as características da
aliança.
583. O casal santificado pelo sacramento do matrimônio é um testemunho da presença pascal do Senhor. A
família cristã cultiva o espírito de amor e serviço. Quatro relações fundamentais da pessoa encontram seu pleno
desenvolvimento na vida da família: paternidade, filiação, irmandade, nupcialidade. Essas mesmas relações
compõem a vida da Igreja: experiência de Deus como Pai, experiência de Cristo como irmão, experiência de
filhos em, com e pelo Filho, experiência de Cristo como esposo da Igreja. A vida em família reproduz essas
quatro experiências fundamentais e as compartilha em miniatura: são quatro facetas do amor humano.
584. Cristo, ao nascer, assumiu a condição das crianças: nasceu pobre e sujeito a seus pais. Toda criança
imagem de Jesus que nasce deve ser acolhida com carinho e bondade. Ao transmitir a vida a um filho, o amor
conjugal produz uma pessoa nova, singular, única e irrepetível. Neste momento começa para os pais o
ministério da evangelização. Nisso devem eles fundar sua paternidade responsável: nas circunstancias sociais,
econômicas, culturais, demográficas em que vivemos, estariam os esposos capacitados para educar e
evangelizar em nome de Cristo mais um filho? A resposta dos pais sensatos será fruto do reto discernimento e
não da opinião estranha de pessoas, da moda, ou dos impulsos. Desta sorte, o instinto e o capricho cederão
lugar à disciplina consciente e livre da sexualidade, por amor a Cristo, cujo rosto transparece no rosto da
criança que se deseja e se traz livremente à vida.
585. A lenta e prazeirosa educação da família sempre importa em sacrifício, recordação da cruz redentora. Mas
a íntima felicidade que dá aos pais, recorda-lhes também a ressurreição. Neste espírito de páscoa, evangelizam
os pais a seus filhos e são por eles evangelizados. O reconhecimento das faltas e a sincera manifestação do
perdão são elementos de conversão permanente e de permanente ressurreição. O ambiente de páscoa floresce
em toda a vida cristã e se converte em profetismo, em contato com a divina Palavra. Mas evangelizar não e só
ler a Bíblia, mas, a partir dela, trocar palavras de admiração, consolo, correção, luz, segurança.
586. A estabilidade nas relações entre pais e filhos é contagiante. Quando as demais famílias vêem como eles
se amam, nasce o desejo e a prática dum amor que une as famílias entre si, como sinal da unidade do gênero
humano. Cresce ali a Igreja mediante a integração das famílias pelo batismo que a todos torna irmãos. Onde a
catequese robustece a fé, todos se enriquecem pelo testemunho das virtudes cristãs. Um sadio ambiente de
união de famílias é lugar ímpar de se nutrirem e fortalecerem física e mentalmente os filhos em seus primeiros
anos. Ali, os pais são mestres, catequistas e os primeiros ministros da oração e do culto a Deus. Renova-se a
imagem de Nazaré: “Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens” (Lc 2,52).
587. A sociedade, para que funcione, requer as mesmas exigências do lar: formar pessoas conscientes, unidas
em comunidade de fraternidade para fomentar o desenvolvimento comum. A oração, (trabalho e a atividade
educadora da família, como célula social, devem pois orientar-se a trocar as estruturas injustas pela comunhão
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e participação entre os homens e pela celebração da fé na vida cotidiana. Na interpelação recíproca que se
estabelece no decorrer dos tempos entre o Evangelho e a vida concreta pessoal e social” (EN 29), a família
sabe ler e viver a mensagem explícita sobre os direitos e deveres da vida familiar. Por isso, denuncia e anuncia,
compromete-se na transformação do mundo em sentido cristão e contribui para o progresso, a vida
comunitária, o exercício da Justiça distributiva, a paz.
588. Na eucaristia, a família encontra sua plenitude de comunhão e participação. Prepara-se para ela pelo
desejo e busca do Reino, purificando a alma de tudo o que aparta de Deus. Em atitude de ofertório, exerce o
sacerdócio comum e participa da eucaristia, para prolongá-la na vida pelo diálogo em que partilha a palavra, as
preocupações, os planos, aprofundando-se com isto a comunhão familiar. Viver a eucaristia é reconhecer e
compartilhar os dons que, por Cristo, recebemos do Espírito Santo. É aceitar a acolhida que os outros nos
oferecem e deixá-los que entrem em nós mesmos. Com isso, ressurge o espírito da aliança: deixar que Deus
entre em nossa vida e dela se sirva segundo sua vontade. Surge, então, no centro da vida familiar, a imagem
forte e suave de Cristo, morto e ressuscitado.
589. Surge daí a missão da família. Esta Igreja doméstica, convertida pela força libertadora do Evangelho em
“escola do mais rico humanismo” (GS 52) sabendo-se peregrina com Cristo e comprometida com Ele no serviço
da Igreja particular, lança-se rumo ao futuro, disposta a superar as falácias do racionalismo e da sabedoria
mundana que desorientam o homem moderno. Percebendo a realidade e atuando sobre ela, como Deus a vê e
governa, busca maior fidelidade ao Senhor, para não adorar ídolos, e sim ao Deus vivo do amor.
590. Opção básica: Tendo em consideração os ensinamentos de Medellín, de Paulo VI e o recente magistério de
João Paulo II acerca da família: “Envidai todos os esforços para que haja uma pastoral da família. Dai
assistência a um campo tão prioritário, na certeza de que, no futuro, a evangelização depende em grande parte
da Igreja doméstica (Discurso Inaugural, IVa; AAS, LXXI, p.204), ratificamos a prioridade da pastoral familiar
dentro da pastoral orgânica na América Latina.
Propomos um esquema elementar da pastoral familiar:
591. a) A pastoral familiar insere-se admiravelmente na pastoral de toda a Igreja: é evangelizadora, profética
e libertadora.
592. Anuncia o Evangelho do amor conjugal e familiar, como experiência pascal vivida na Eucaristia.
593. * Denuncia as falácias e corruptelas que embargam ou ensombram o Evangelho do amor conjugal e
familiar.
594. * Procura caminhos para que os casais e as famílias possam progredir na sua vocação ao amor e em sua
missão de formar pessoas, educar na fé, contribuir para o desenvolvimento. Nos casos tão freqüentes de
famílias incompletas, devem-se buscar caminhos pastorais para sua devida assistência.
595. * Acolhe os casais e famílias, seja qual for a situação concreta de cada uma, e as acompanha com passos
de bom Pastor que lhes compreende a fraqueza, ao ritmo de sua pobreza humana e de sua ignorância.
596. b) Agentes desta pastoral são aqueles que se comprometem a viver o Evangelho da família e promovem
comunidades eclesiais familiares reduzidas ou amplas.
c) oportunidades para desenvolver a pastoral familiar:
597. * nas ocasiões ricas de graça salvífica, que sobrevem aos casais e nas famílias: noivado, casamento,
paternidade e educação dos filhos aniversários, batizados, primeiras comunhões, festas e celebrações
familiares, sem excluir as crises da convivência familiar, horas dolorosas como a enfermidade e a morte.
598. Intimamente relacionado com a pastoral social está:
* o trabalho em prol da criação de estruturas e ambientes que tornem possível a vida em família;
* o lazer, providenciando ambientes seguros e construtivos para os filhos e para todos os jovens;
* a cultura, comunicando valores recebidos da história familiar e da história local;
* o apostolado, unindo-se em comunidades intimamente relacionadas com a hierarquia e comprometidas com a
Igreja particular.
d) Baseando-se na Palavra, oferece princípios e modelos para a ação: preferência do “ser mais” sobre a
tendência a possuir, poder, saber “mais”, sem servir mais. Dar mais do que receber.
e) A pastoral familiar desenvolve-se:
* em atmosfera de confiança na verdade;
* na integração dos valores naturais da família com a fé;
* com um discernimento cristão das circunstancias, em vista da tomada de decisões.
Linhas de ação
601. a) Enriquecer e sistematizar a teologia da família, para lhe facilitar o conhecimento e o aprofundamento
como “Igreja doméstica”, com o objetivo de iluminar as novas situações das famílias latino-americanas.
602. b) Afirmamos que, em toda pastoral familiar, deverá considerar-se a família como sujeito e agente
insubstituível de evangelização e como base da comunhão na sociedade.
603. c) Promover no seio das famílias um profundo espírito de comunhão entre seus membros, com
expressões de abertura e generoso serviço mútuo, procurando assim Boa Nova.
604. d) Repisar na necessidade duma educação de todos os membros da família na justiça e no amor, de tal
sorte que possam ser agentes responsáveis, solidários e eficientes para promover soluções cristãs da complexa
problemática social latino-americana.
605. e) Considerar a catequese pré-sacramental e sua celebração litúrgica como ocasiões privilegiadas para o
anúncio do Evangelho do amor conjugal e familiar e resposta ao mesmo.
606. f ) Promover, como parte importante da educação progressiva no amor, a educação sexual, que deve ser
oportuna e integral e que fará descobrir a beleza do amor e o valor humano do sexo.
607. g) Acompanhar os esposos, para ajudá-los a crescer na fé e aprofundar-se no mistério do matrimônio
cristão. Assim, serão ajudados a ser felizes, ensinando-se-lhes a cultivar o amor, a entrar em diálogo, a trocar
delicadezas e atenções, a centrar no lar todos os interesses da vida.
608. h) Atenda-se, numa atitude pastoral profundamente evangélica e com profundo senso de compreensiva
prudência, ao doloroso problema das uniões matrimoniais de fato e das famílias incompletas.
609. i) Eduquem-se de preferência os esposos para uma paternidade responsável que os capacite não só para
uma honesta regulação da fecundidade e para incrementar o gozo de sua complementariedade, mas também
para fazer deles bons formadores de seus filhos.
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610. j) Frente às campanhas antinatalistas, de origem governamental ou promovidas por outros países,
proporcionem-se às famílias conhecimentos suficientes sobre os múltiplos efeitos negativos das técnicas
imperantes nas filosofias neomaltusianas e proceda-se à aplicação integral das normas éticas clara e
repetidamente enunciadas pelo magistério.
611. Para conseguir uma honesta regulação da fecundidade, requer-se promover a existência de centros onde
se ensinem cientificamente os métodos naturais, por meio de pessoal qualificado. Esta alternativa humanista
evita os inconvenientes éticos e sociais da anticoncepção e da esterilização, que foram, historicamente passos
prévios à legalização do aborto.
612. A pastoral do respeito ao direito básico à vida não deve ser circunscrita ao crime abominável do aborto,
mas estender-se à defesa da integridade e saúde nos demais períodos e circunstancias da existência humana.
613. l) Siga-se fielmente esta recomendação: “Em defesa da família... a Igreja se compromete a prestar sua
ajuda e convida os governos a que estabeleçam como ponto-chave de sua ação uma política sócio familiar
inteligente, audaz, perseverante, reconhecendo que nisto se cifra indubitavelmente o porvir a esperança do
Continente” (João Paulo II, Homilia Puebla, 3; AAS, LXXI, p.185).
614. m) Tanto nos seminários como nos institutos religiosos e outros centros, ministrar uma suficiente
formação em pastoral familiar e, posteriormente, na formação permanente dos sacerdotes e demais agentes da
evangelização.
615. n) Promovam-se e consolidem-se os movimentos e outras formas do apostolado familiar, respeitando
seus próprios carismas dentro da pastoral de conjunto.
616. o) Para assegurar o bom êxito dessas linhas de ação, criem-se ou dinamizem-se centros de coordenação
diocesana, nacional e latino-americana, para a pastoral familiar, com participação dos pais de família.
617. Além da família cristã, que é o primeiro centro de evangelização, o homem vive sua vocação fraterna no
seio da Igreja particular, em comunidades que tornam presente e operante o desígnio salvífico do Senhor,
vivido na comunhão e na participação.
Assim, dentro da Igreja particular, devem-se considerar as paróquias, as comunidades eclesiais de base e
outros grupos eclesiais.
618. A Igreja é o Povo de Deus, que manifesta sua vida de comunhão e serviço evangelizador em diversos
níveis e sob diversas formas históricas.
619. Em geral: em nossa Igreja da América Latina, há grande anseio de relações mais profundas e estáveis na
fé, amparadas e animadas pela Palavra de Deus. Intensificaram-se a oração em comum e o esforço do povo por
participar mais consciente e frutuosamente na liturgia.
620. Verificamos um crescimento na corresponsabilidade dos fiéis, tanto na organização como na ação natural.
621. Há uma consciência e um exercício mais amplos dos direitos e deveres que competem aos leigos como
membros da comunidade.
622. Percebe-se um grande anseio de justiça e um sincero sentimento de solidariedade, num ambiente social
caracterizado pelo avanço do secularismo e pelos demais fenômenos próprios duma sociedade em
transformação.
623. Pouco a pouco, a Igreja foi-se desligando daqueles que detêm o poder econômico ou político, libertandose de dependências e prescindindo de privilégios.
624. A Igreja na América Latina quer continuar dando um testemunho de serviço desinteressado e abnegado,
em face de um mundo dominado pelo afã do lucro, pela ânsia do poder e pela exploração.
625. Numa linha de maior participação, surgem ministérios ordenados, como o diaconato permanente não
ordenado e outros serviços, como os de proclamadores da Palavra, animadores de comunidades. Nota-se
também uma melhoria na colaboração entre sacerdotes, religiosos e leigos.
626. Manifesta-se mais claramente em nossas comunidades, como fruto do Espírito Santo, um novo estilo de
relacionamento entre bispos e presbíteros e destes com seu povo, caracterizado por maior simplicidade,
compreensão e amizade no Senhor.
627. Tudo isso é um processo no qual ainda há amplos setores que manifestam alguma resistência e requerem
compreensão e estimulo, assim como grande docilidade ao Espírito Santo. São precisas ainda maior abertura do
clero para com a ação dos leigos, superação do individualismo pastoral e da auto-suficiência. Por outro lado, a
influência do ambiente secularizado tem produzido, por vezes, tendências centrifugas com respeito à
comunidade e perda do autêntico senso eclesial.
628. Nem sempre se encontraram os meios eficazes para superar a escassez de educação do nosso povo na fé,
permanecendo este indefeso ante a difusão de doutrinas teológicas inseguras, em face do proselitismo sectário
e dos movimentos pseudo-espirituais.
629. Está comprovado que as pequenas comunidades, sobretudo as comunidades eclesiais de base criam maior
inter-relacionamento pessoal, aceitação da Palavra de Deus, revisão de vida e reflexão sobre a realidade, à luz
do Evangelho; nelas acentua-se o compromisso com a família, com o trabalho, o bairro e a comunidade local.
Destacamos com alegria, como fato eclesial relevante e caracteristicamente nosso e como “esperança da
Igreja” (EN 58 ), a multiplicação das pequenas comunidades. Esta expressão eclesial nota-se mais na periferia
das grandes cidades e no campo. Constituem elas ambiente propicio para o surgimento de novos serviços
leigos. Nelas se tem difundido muito a catequese familiar e a educação dos adultos na fé, de forma mais
adequada ao povo simples.
630. Todavia, não se deu suficiente atenção à formação de lideres educadores da fé e de cristãos responsáveis
nos organismos intermediários do bairro, do mundo operário e agrário. Quem sabe, por isso mesmo não hajam
faltado membros de comunidades ou comunidades inteiras que, atraídos por instituições puramente leigas ou
ideologicamente radicalizadas, vão perdendo o autêntico senso eclesial.
631. A paróquia está conseguindo diversas formas de renovação, adequadas às mudanças desses últimos anos.
Há mudança de mentalidade entre os pastores; os leigos são chamados para os conselhos de pastoral e demais
serviços; constante atualização da catequese, maior presença do presbítero no meio do povo, principalmente
graças a uma rede de grupos e comunidades.
632. Na linha da evangelização, a paróquia apresenta uma dupla relação de comunicação e comunhão
pastoral: em nível diocesano, as paróquias se integram em regiões, vicariatos, decanatos; no interior de si
mesmas, a pastoral se diversifica segundo os diferentes setores e se abre à criação de comunidades menores.
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633. Contudo, ainda subsistem atitudes que obstam a este dinamismo de renovação: primazia do
administrativo sobre o pastoral, rotina, falta de preparação para os sacramentos, autoritarismo de certos
sacerdotes e fechamento da paróquia sobre si mesma, sem considerar as graves urgências apostólicas do
conjunto.
634. Na Igreja particular, observa-se um notável esforço para adaptar o território em função de maior
atendimento ao povo de Deus, com a criação de novas dioceses. Há empenho por dotar as Igrejas de
organismos que promovam a corresponsabilidade, mediante canais adequados para o diálogo, tais como
conselhos presbiterais, conselhos de pastoral, comissões diocesanas, que promovem uma pastoral mais
orgânica e adaptada à realidade peculiar de cada diocese.
635. Também há, por parte das comunidades religiosas e dos movimentos leigos, maior consciência da
necessidade de inserir-se, com espírito eclesial, na missão da Igreja particular.
636. Em nível nacional, é notável o esforço em favor dum melhor exercício da colegialidade no seio das
conferências episcopais, cada dia mais bem organizadas e dotadas de organismos subsidiários. Menção especial
merece o desenvolvimento e a eficácia do serviço que o CELAM oferece à comunhão eclesial em todo o âmbito
da América Latina.
637. Em nível universal, destacam-se as relações de intercâmbio fraterno por meio do envio de pessoal
apostólico e da ajuda econômica, mantidas com os episcopados da Europa e da América do Norte, com o apoio
da CAL, cuja contribuição e aprofundamento ensejam mais amplas oportunidades de participação intereclesial,
sinal eminente de comunhão universal.
638. O cristão vive em comunidade sob a ação do Espírito Santo, principio invisível de unidade e comunhão,
como também da unidade e variedade de estados de vida, ministérios e carismas.
639. O batizado, na Igreja doméstica que é sua família, é chamado à primeira experiência de comunhão na fé,
no amor e no serviço ao próximo.
640. Nas pequenas comunidades, mormente nas mais bem constituídas, cresce a experiência de novas
relações interpessoais na fé, o aprofundamento da palavra de Deus, a participação na eucaristia, a comunhão
com os pastores da Igreja particular e um maior compromisso com a justiça na realidade social dos ambientes
em que se vive.
Pergunta-se quando é que uma pequena comunidade pode ser considerada verdadeira comunidade eclesial de
base na América Latina?
641. A comunidade eclesial de base, enquanto comunidade, integra famílias, adultos e jovens, numa íntima
relação interpessoal na fé. Enquanto eclesial, é comunidade de fé, esperança e caridade; celebra a palavra de
Deus e se nutre da eucaristia, ponto culminante de todos os sacramentos; realiza a palavra de Deus na vida,
através da solidariedade e compromisso com o mandamento novo do Senhor e torna presente e atuante a
missão eclesial e a comunhão visível com os legítimos pastores, por intermédio do ministério de coordenadores
aprovados. É de base por ser constituída de poucos membros, em forma permanente e à guisa de célula da
grande comunidade. “Quando merecem o seu titulo de eclesialidade, elas podem reger, em solidariedade
fraterna, sua própria existência espiritual e humana” (EN 58).
642. Os cristãos unidos em comunidade eclesial de base, fomentando sua adesão a Cristo, procuram uma vida
mais evangélica no seio do povo, colaboram para questionar as raízes egoístas e de consumismo da sociedade
e explicitam a vocação para a comunhão com Deus e com os irmãos, oferecendo um valioso ponto de partida
para a construção duma nova sociedade, “a civilização do amor”.
643. As comunidades eclesiais de base são expressão de amor preferencial da Igreja pelo povo simples; nelas
se expressa, valoriza e purifica sua religiosidade e se lhe oferece possibilidade concreta de participação na
tarefa eclesial e no compromisso de transformar o mundo.
644. A paróquia realiza uma função de Igreja em certo sentido integral, já que acompanha as pessoas e
famílias no decorrer de toda a sua existência, na educação e crescimento na fé. É centro de coordenação e
animação de comunidades, grupos e movimentos. Aqui, amplia-se mais o horizonte de comunhão e
participação. A celebração da eucaristia e demais sacramentos torna presente de maneira mais clara a
totalidade da Igreja. O seu vínculo com a comunidade diocesana é garantido pela união com o bispo, que confia
a seu representante (normalmente o pároco) o cuidado pastoral da comunidade. A paróquia vem a ser para o
cristão o lugar de encontro, de fraterna comunicação de pessoas e de bens, superando as limitações próprias às
pequenas comunidades. Na paróquia se assume, de fato, uma série de serviços que não estão ao alcance das
comunidades menores, sobretudo em nível missionário e na promoção da dignidade da pessoa humana,
atingindo-se, assim, os migrantes mais ou menos estáveis, os marginalizados, os separados, os não crentes e,
em geral, os mais necessitados.
645. Na Igreja particular, constituída à imagem da Igreja universal, encontra-se e opera verdadeiramente a
Igreja de Cristo que é una, santa, católica e apostólica. Ela é uma parte do povo de Deus, definida por um
contexto sociocultural mais amplo, onde se encarna. Sua primazia no conjunto das comunidades eclesiais devese ao fato de ser presidida pelo bispo, dotado de forma plena e sacramental do tríplice ministério de Cristo,
cabeça do corpo místico, profeta, sacerdote e pastor. O bispo é, em cada Igreja particular, princípio e
fundamento de unidade da mesma.
646. Por serem sucessores dos apóstolos, os bispos tornam presente a apostolicidade de toda a Igreja através
de sua comunhão com o colégio episcopal e, de maneira especial, com o Romano Pontífice; garantem a
fidelidade ao Evangelho; realizam comunhão com a Igreja universal e promovem a colaboração do seu
presbitério e o crescimento do povo de Deus, confiado a seus cuidados.
647. Responsabilidade do bispo será discernir os carismas e incentivar os ministérios indispensáveis para que a
diocese cresça até a maturidade, como comunidade evangelizada e evangelizadora, de tal sorte que seja luz e
fermento da sociedade, sacramento da unidade e de libertação integral, apta para o intercâmbio com as demais
Igrejas particulares, animada de Espírito missionário, que a faça irradiar a riqueza evangélica amealhada em
seu interior.
648. Como pastores, queremos resolutamente promover, orientar e acompanhar as comunidades eclesiais de
base, de acordo com o Espírito de Medellín e os critérios da Evangelii Nuntiandi, 58; favorecer o descobrimento
e a formação gradual de animadores para elas. Em especial, é preciso procurar como possam as pequenas
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comunidades que se multiplicam sobretudo na periferia e na zonas rurais, adaptar-se também à pastoral das
grandes cidades do nosso Continente.
649. Nas paróquias, é preciso prosseguir no esforço de renovação, superando os aspectos meramente
administrativos; buscando maior participação dos leigos, mormente no conselho pastoral; dando prioridade aos
apostolados organizados e formando os seculares para que assumam, como cristãos, suas responsabilidades na
comunidade e no ambiente social.
650. Deve-se insistir numa opção mais decidida em favor da pastoral de conjunto, especialmente com a
colaboração das comunidades religiosas, promovendo grupos, comunidades e movimentos; animando-as a um
esforço constante de comunhão, fazendo da paróquia o centro de promoção e dos serviços que as comunidades
menores não podem assegurar.
651. Devem-se incentivar as experiências para desenvolver a ação pastoral de todos os agentes nas paróquias
e animar a pastoral vocacional dos ministérios consagrados, dos serviços leigos e da vida religiosa.
652. Digno de especial reconhecimento e duma palavra de animação são os presbíteros e outros agentes de
pastoral, a quem a comunidade diocesana deve dar apoio, estimulo e solidariedade, também no que se refere
ao necessário sustento e segurança social, dentro do Espírito de pobreza.
653. Dentre os presbíteros, queremos ressaltar a figura do pároco, como pastor à semelhança de Cristo,
promotor de comunhão com Deus e entre os irmãos, a cujo serviço se dedica junto com seus coirmãos
presbíteros em torno do bispo: atento a discernir os sinais dos tempos com o seu povo; animador de
comunidades.
654. No âmbito da Igreja particular, procure-se garantir a constante formação e renovação dos agentes de
pastoral, promovendo a espiritualidade e os cursos de capacitação, mediante centros de retiro e dias de oração.
Urge que as cúrias diocesanas cheguem a ser centros mais eficazes de promoção pastoral em seus três níveis,
de catequese, liturgia e serviços de justiça e caridade, reconhecendo o valor pastoral do serviço administrativo.
Deve-se intentar com especial empenho a integração dos conselhos diocesanos de pastoral e outros organismos
diocesanos que, embora apresentem algumas dificuldades, são instrumentos indispensáveis de planejamento,
implementação e constante acompanhamento da ação pastoral na vida da diocese.
655. A Igreja particular dará maior relevo a seu caráter missionário e à comunhão eclesial, partilhando valores
e experiências, bem como favorecendo o intercâmbio de pessoas e bens.
656. Através de seus pastores, pela colegialidade episcopal e união com o Vigário de Cristo, a comunidade
diocesana deve intensificar sua estreita comunhão com o centro de unidade da Igreja e sua aceitação leal do
serviço que ele oferece, por seu magistério, na fidelidade ao Evangelho e na vivência da caridade. Nisto vai
incluída a colaboração na ação em nível continental por meio do CELAM e de seus programas.
657. Nós nos empenhamos para que esta colegialidade, da qual Puebla, com as duas Conferências Gerais que a
precederam, constitui um momento privilegiado, seja o sinal mais eficaz de credibilidade do anúncio e serviço
do evangelho, em favor da comunhão fraterna em toda a América Latina.
Nota:117
Mt 28,19: “Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”.
Nota:118
LG 9: “Todo aquele que pratica a justiça é acolhido por Deus (cf. At 10, 35), em qualquer situação, tempo ou
lugar. Deus quis entretanto santificar e salvar os homens não como simples pessoas, independentemente dos
laços sociais que os unem, mas constituiu um povo para reconhecê-lo na verdade e servi-lo na santidade.
Escolheu então o povo judeu, fez com ele uma aliança e o foi instruindo gradativamente. Manifestou-se-lhe
revelando sua vontade através da história e o santificando para si.
Tudo isso, porém, era preparação e prenúncio da nova aliança, perfeita, a ser realizada em Cristo, Revelação
plena, que seria selada pelo próprio Verbo de Deus encarnado. Virão os dias, diz o Senhor, que farei com a casa
de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança... Colocarei minha lei em seu peito e a escreverei em seu
coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo... Porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão (Jr
31, 31-34).
Foi Cristo quem instituiu essa nova aliança, testamento novo, firmado com seu sangue (cf. 1Cor 11, 25),
reunindo judeus e pagãos na unidade de um só povo, não segundo a raça, mas segundo o Espírito: o povo de
Deus. Os fiéis renascem em Cristo pela palavra de Deus vivo (cf. 1Pd 1, 23), que não está sujeita à corrupção
como o está a geração humana. Renascem não da carne, mas pela água e pelo Espírito Santo (cf. Jo 3, 5-6).
Constituem, assim, uma raça eleita, sacerdócio régio, nação santa e povo adquirido (...) que antes não era
povo, mas se tornou povo de Deus (1Pd 2, 9-10).
Cristo é a cabeça desse povo messiânico. Foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas ressuscitou, para
nos tornar justos (cf. Rm 4, 25). Seu nome reina agora gloriosamente no céu, acima de todo nome. A condição
desse povo messiânico é a da dignidade e da liberdade dos filhos de Deus, em cujo coração habita, como num
templo, o Espírito Santo. Sua lei é o mandamento novo: amar assim como Cristo nos amou (cf. Jo 13, 34). Seu
objetivo, o reino de Deus iniciado na terra pelo próprio Deus e destinado a crescer até o fim dos séculos. Deus
então o consumará com a vinda de Cristo, nossa vida (cf. Cl 3, 4) e a libertação da criatura da escravidão da
corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus (Rm 8, 21).
É verdade que o povo messiânico não reúne, de fato, todos os homens. Às vezes parece até não ser senão um
grupo insignificante. Mesmo assim é princípio eficaz de unidade, esperança e salvação para todo o gênero
humano. Cristo o estabeleceu na comunhão da vida, do amor e da verdade. Assumiu-o como instrumento de
redenção universal e o estabeleceu como luz do mundo e sal da terra (cf. Mt 5, 13-16), enviando-o a todo o
universo.
Caminhando no deserto, Israel merece, desde então, o nome de igreja de Deus (cf. Esd 13, 1; Nm 20, 4; Dt
23, 1). Da mesma forma, o novo Israel, que caminha na história, em direção à cidade futura que não passa (cf.
Hb 13, 14), pode ser chamado igreja de Cristo (cf. Mt 16, 18), pois foi adquirido com seu sangue (cf. At 20, 28)
e Cristo o cumulou de seu Espírito, dotando-o de todos os recursos necessários ao convívio social visível. Deus
constituiu como igreja a reunião de todos os que reconhecem Jesus como autor da salvação, princípio de
unidade e de paz. A Igreja é assim, para todos e para cada um dos homens em particular, o sacramento visível
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da unidade da salvação: estende-se a todas as latitudes e penetra toda a história humana, sem deixar de
transcender a todos os tempos e limites.
A Igreja se alimenta da força da graça de Deus que lhe foi prometida pelo Senhor e caminha assim através de
muitas tentações e sofrimentos. Apesar da fraqueza da carne, não deixará de ser fiel a seu Senhor, como
esposa digna. Renova-se constantemente sob a ação do Espírito Santo, até que chegue, através da cruz, ao dia
sem ocaso da ressurreição”.
Nota:119
Mt 5,13-14: “Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve
para mais nada; serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode
ficar escondida uma cidade construída sobre um monte”.
Nota:120
João Paulo II, Aos Operários, S. Paulo, 9: “Todas as preocupações do homem devem ser tomadas em
consideração, pois a evangelização, razão de ser de qualquer comunidade eclesial, não seria completa se não
se levasse em conta as relações que existem entre a mensagem do Evangelho e a vida pessoal e social do
homem, entre o mandamento do amor ao próximo que sofre e passa necessidade e as situações concretas de
injustiça a combater, e de justiça e de paz a instaurar”.
João Paulo II, Discurso na Favela do Vidigal, Rio de Janeiro, 3: “As palavras de Cristo sobre os pobres em
espírito fazem, porventura, esquecer as injustiças? Permitem elas que deixemos sem solução os diversos
problemas que se levantam no conjunto do assim chamado problema social? Estes problemas, que
permanecem na história da humanidade, assumem aspectos diversos nas diversas épocas da história e têm sua
intensidade de acordo com a dimensão de cada sociedade em particular, assumindo, ao mesmo tempo, a
proporção de inteiros continentes e, enfim, de todo o mundo. É natural que estes problemas assumam também
uma dimensão própria desta terra, uma dimensão brasileira.
As palavras de Cristo declarando felizes os pobres em espírito não visam suprimir todos estes problemas. Ao
contrário: elas os colocam em evidência, focalizando-os neste ponto mais essencial que é o homem, que é o
coração humano, que é cada homem sem exceção. O homem diante de Deus e, ao mesmo tempo, diante dos
outros homens.
Pobres em espírito não significa exatamente o homem aberto aos outros, isto é, a Deus e ao próximo?
Não é verdade que esta bem-aventurança dos pobres em espírito contém ao mesmo tempo uma advertência e
uma acusação? Não é certo que ela diz aos que não são pobres em espírito que eles se encontram fora do
Reino de Deus, que o Reino de Deus é e não será participado por eles?....”.
Nota:121
João Paulo II, Aos Missionários, Manaus, 4: “Além destas expressões de encorajamento, desejais que o Papa
vos diga ainda algo para a vossa missão?
Pois bem, sede, nesta porção da Igreja aonde Deus vos conduziu pela mão, aquilo que viestes ser: verdadeiros
evangelizadores. A verdadeira evangelização, segundo a estimulante perspectiva da Evangelii Nuntiandi, é
fundamentalmente o anúncio explícito de Jesus Cristo Redentor do Homem e da sua boa-nova de Salvação. É
por conseguinte comunicação alegre e esperançosa da revelação sobre a paternidade de Deus, seu desígnio de
amor, seu Reino que se inicia neste mundo e tende à sua plenitude na eternidade. É, também, a proclamação
de que, em e por Jesus Cristo, nasce um homem novo renovado na justiça e na santidade e com homens novos
deve surgir uma sociedade nova regida pelas normas das bem-aventuranças e inspirada pela caridade que gera
fraternidade e solidariedade. Toda evangelização visa, portanto, suscitar, aprofundar e consolidar a fé e, à luz
da fé, tornar possível uma sociedade mais justa e fraterna”.
Nota:122
cf. GS 45: “Ajudando o mundo e sendo por ele ajudada, a Igreja caminha para um único fim: a vinda do reino
de Deus e a salvação de todo o gênero humano. Todo bem que o povo de Deus, em sua peregrinação terrestre,
pode oferecer à família humana, vem da Igreja, como sacramento da salvação universal, mistério em se
manifesta e se realiza o amor de Deus para com os seres humanos.
O Verbo de Deus, por quem foram feitas todas as coisas, encarnou-se para salvar a todos e tudo recapitular,
como homem perfeito. O Senhor é o fim da história humana, o ponto para o qual convergem todos os desejos
da história e da civilização, o centro do gênero humano, a alegria de todos os corações e a realização de todas
as nossas aspirações. Foi quem o Pai ressuscitou dos mortos, exaltou e colocou à sua direita, como juiz dos
vivos e dos mortos. Vivificados e reunidos pelo seu Espírito, caminhamos para a realização final da história
humana, que corresponderá plenamente ao seu desígnio de amor: instaurar tudo em Cristo, no céu e na terra
(Ef 1, 10).
O próprio Senhor o diz: Eis que venho em breve e comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o
seu trabalho. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim (Ap 22, 12s)”.
Nota:123
cf. DV 2: “Quis Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e manifestar o mistério de sua
vontade (cf. Ef 1, 9): os homens têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina por Cristo,
Verbo encarnado, no Espírito Santo (cf. Ef 2, 18; 2 Pd 1, 4).
Deus, invisível (Cl 1, 15; 1Tm 1, 17), revela-se por causa do seu muito amor, falando aos homens como a
amigos (cf. Ex 33, 11; Jo 15, 14s) e conversando com eles (cf. Br 3, 38), para convidá-los a estarem com ele
no seu convívio.
A economia da revelação implica gestos e palavras intimamente ligados entre si. Os acontecimentos realizados
por Deus na história da salvação manifestam e confirmam os ensinamentos e as realidades significadas pelas
palavras. As palavras, por sua vez, proclamam os acontecimentos e iluminam o mistério neles contido.
A verdade profunda a respeito de Deus e da salvação humana brilha em Cristo, que é, ao mesmo tempo,
mediador e plenitude da revelação”.
Nota:124
SC 14: “A Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis participem das celebrações de maneira consciente e
ativa, de acordo com as exigências da própria liturgia e por direito e dever do povo cristão, em virtude do
batismo, como raça eleita, sacerdócio régio, nação santa e povo adquirido (1Pd 2, 9; cf. 2, 4-5).
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Procure-se, por todos os meios, restabelecer e favorecer a participação plena e ativa de todo o povo na liturgia.
Ela é a fonte primeira e indispensável do espírito cristão. Os pastores de almas devem, pois, orientar para ela
toda sua ação pastoral.
Para que isto aconteça, é indispensável que os próprios pastores estejam profundamente imbuídos do espírito e
da força da liturgia, tornando-se capazes de ensiná-la aos outros. Deve-se, pois, antes de tudo, dar uma boa
formação litúrgica aos clérigos. Por isso, o concílio decidiu estabelecer o que segue”.
Nota:125
João Paulo II, Encontro com os Operários em São Paulo, (Homilia em Saint-Denis, França), 3/7/80: “O
mundo querido por Deus é um mundo de justiça; que a ordem que deve reger as relações entre os homens se
alicerça na justiça; que esta ordem deve ser continuamente implantada no mundo, sempre de novo, à medida
que aumentam e se desenvolvem as situações e os sistemas sociais, à medida que surgem novas condições e
possibilidades econômicas, novas possibilidades da técnica e da produção, e, ao mesmo tempo, novas
possibilidades e necessidades de distribuição dos bens” (Homilia em Saint-Denis, 31/5/1980, n.5).
Nota:126
João Paulo II, Ao Corpo Diplomático, em Brasília; Cf. Aos Construtores da Sociedade Pluralista de Hoje, em
Salvador, 6: “Colocar o homem no centro de toda atividade social, portanto, quer dizer sentir-se preocupado
por tudo aquilo que é injustiça, porque ofende a sua dignidade. Adotar o homem como critério quer dizer
comprometer-se na transformação de toda situação e realidade injustas, para torná-las elementos de uma
sociedade justa...
Toda sociedade, se não quiser ser destruída a partir de dentro, deve estabelecer uma ordem social justa. Este
apelo não é uma justificação da luta de classes pois a luta de classes é destinada à esterilidade e à destruição
mas é um apelo à luta nobre em prol da justiça social na sociedade inteira!...”.
João Paulo II, Aos Operários, em S. Paulo, 3: “Esta mensagem de salvação que a Igreja, em virtude de sua
missão, faz chegar a cada homem e igualmente à família, aos diferentes âmbitos sociais, às nações e à
humanidade inteira, é mensagem de amor e fraternidade, mensagem de justiça e de solidariedade, em primeiro
lugar para os mais necessitados. Numa palavra: é uma mensagem de paz e de justa ordem social”.
Nota:127
João Paulo II, Aos Operários, em São Paulo, 3: “Esta mensagem de salvação que a Igreja, em virtude de sua
missão, faz chegar a cada homem e igualmente à família, aos diferentes âmbitos sociais, às nações e à
humanidade inteira, é mensagem de amor e fraternidade, mensagem de justiça e de solidariedade, em primeiro
lugar para os mais necessitados. Numa palavra: é uma mensagem de paz e de justa ordem social”.
Nota:128
João Paulo II, Mensagem do Santo Padre ao Episcopado do Brasil, 1986, 3.
Nota:129
CNBB, Por uma Nova Ordem Constitucional, Declaração Pastoral, Doc. 36, 1986.
Nota:130
Puebla 21: “O significativo progresso econômico que nosso continente alcançou demonstra que seria possível
erradicar a extrema pobreza e melhorar a qualidade de vida do nosso povo; ora, se existe a possibilidade,
existe, conseqüentemente, a obrigação”.
Nota:131
João Paulo II, Aos Construtores da Sociedade Pluralista de Hoje, em Salvador 4: “A Igreja, fundada por
Cristo, indica ao homem de hoje o caminho a seguir para construir a cidade terrena, prelúdio embora não
isento de antinomias e contradições da cidade celeste. A Igreja indica o modo de construir a sociedade em
função do homem, no respeito ao homem. Sua tarefa é inserir em todos os campos da atividade humana o
fermento do Evangelho. É em Cristo que a Igreja é perita em humanidade”.
Nota:132
João Paulo II, Aos Operários, em S. Paulo, 4: “Repelir a luta de classes é também optar resolutamente por
uma nobre luta a favor da justiça social. Os diversos centros do poder e os diferentes representantes da
sociedade devem ser capazes de se unir, de coordenar os próprios esforços e de chegar a um acordo sobre
programas claros e eficazes. Nisto consiste a fórmula cristã para criar uma sociedade justa! A sociedade inteira
deve ser solidária com todos os homens e, em primeiro lugar, com o homem que tem mais necessidade de
auxílio, o pobre. A opção pelos pobres é uma opção cristã: é também a opção da sociedade que se preocupa
com o verdadeiro bem comum”.
Nota:133
cf. LE 11-15: “O esboço da problemática fundamental do trabalho, conforme foi delineado acima, do modo que
se refere aos primeiros textos bíblicos, assim constitui, em certo sentido, a estrutura basilar do ensino da
Igreja, que se mantém inalterado através dos séculos, no contexto das diversas experiências da história.
Todavia, sobre o pano de fundo das experiências que precederam a publicação da Encíclica Rerum Novarum e
daquelas que a seguiram, este ensino adquire uma particular possibilidade de expressão e um caráter de viva
atualidade. O trabalho aparece em tal análise como uma grande realidade, que exerce uma influência
fundamental sobre a formação, no sentido humano, do mundo confiado ao homem pelo Criador e sobre a sua
humanização; ele é também uma realidade intimamente ligada ao homem, como ao seu sujeito próprio, e à sua
maneira racional de agir. Esta realidade, no curso normal das coisas, preenche a vida humana e tem uma forte
incidência sobre o seu valor e sobre o séu sentido. Muito embora unido com a fadiga e o esforço, o trabalho não
cessa de ser um bem, de tal sorte que o homem se desenvolve mediante o amor pelo trabalho. Este caráter do
trabalho humano, totalmente positivo e criador, educativo e meritório, deve constituir o fundamento das
avaliações e das decisões que nos dias de hoje se tomam a seu respeito, mesmo as que têm referência aos
direitos subjetivos do homem, como o atestam as Declarações internacionais e igualmente os múltiplos Códigos
do trabalho, elaborados tanto pelas competentes instituições legislativas dos diversos paises, como pelas
organizações que consagram a sua atividade social ou cientifico-social à problemática do trabalho. Há um
organismo que promove a nivel internacional tais iniciativas: é a Organização Internacional do Trabalho, a mais
antiga das Instituições especializadas da Organização das Nações Unidas.
Mais adiante, no seguimento das presentes considerações, tenho intenção de voltar de maneira mais
pormenorizada a estes problemas importantes, recordando então ao menos os elementos fundamentais da
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doutrina da Igreja sobre este tema. Antes, porém, é conveniente tratar com brevidade de um circulo muito
importante de problemas, rodeado pelos quais se foi formando tal ensino da Igreja na última fase, isto é;
naquele periodo cujos inicios se podem situar, num certo sentido simbólico, no ano de que data a publicação da
Encíclica Rerum Novarum.
É sabido que, durante todo este periodo, o qual aliás ainda não terminou, o problema do trabalho foi sendo
posto no clima do grande conflito que, na época do desenvolvimento industrial e em ligação com ele, se
manifestou entre o “mundo do capital” e o “mundo do trabalho”; ou seja, entre o grupo restrito, mas muito
influente, dos patrões e empresários, dos proprietários ou detentores dos meios de produção, e a multidão mais
numerosa da gente que se achava privada de tais meios e que participava no processo de produção, mas isso
exclusivamente mediante o seu trabalho. Tal conflito foi originado pelo fato de que os operários punham as
suas forças à disposição do grupo dos patrões e empresários, e de que este, guiado pelo princípio do maior
lucro da produção, procurava manter o mais baixo possivel o salário para o trabalho executado pelos operários.
A isto há que juntar ainda outros elementos de exploração, ligados com a falta de segurança no trabalho e
também com a ausência de garantias quanto às condições de saúde e de vida dos mesmos operários e das suas
famílias.
Este conflito, interpretado por alguns como conflito sócio-econômico com caráter de classe, encontrou a sua
expressão no conflito ideológico entre o liberalismo, entendido como ideologia do capitalismo, e o marxismo,
entendido como ideologia do socialismo cientifico e do comunismo, que pretende intervir na qualidade de portavoz da classe operária, de todo o proletariado mundial. Deste modo, o conflito real que existia entre o mundo
do trabalho e o mundo do capital, transformou-se na luta de classe programada, conduzida com método não
apenas ideológicos, mas também e sobretudo politicos. É conhecida a história deste conflito, como são
conhecidas as exigências de uma e de outra parte. O programa marxista, baseado na filosofia de Marx e de
Engels, vê na luta de classe o único meio para eliminar as injustiças de classe existentes na sociedade, e
eliminar as mesmas classes. A realização deste programa propõe-se começar pela coletivização dos meios de
produção, a fim de que, pela transferência destes meios das mãos dos privados para a coletividade, o trabalho
humano seja preservado da exploração.
É para isto, pois, que tende a luta, conduzida com métodos não só ideológicos, mas também politicos. Os
agrupamentos inspirados pela ideologia marxista como partidos politicos, em conformidade com o princípio da
“ditadura do proletariado” e exercitando influências de diver sos tipos, incluindo a pressão revolucionária,
tendem pa ra o monopólio do poder em cada uma das sociedades, a fim de introduzir nelas, mediante a
eliminação da propriedade privada dos meios de produção, o sistema coletivista. Segundo os principais
ideólogos e chefes deste vasto movimento internacional, a finalidade de tal programa de ação é a de levar a
cabo a revolução social e introduzir no mundo inteiro o socialismo e, por fim, o sistema comunista.
Ao entrar rapidamente neste importantissimo circulo de problemas, que constituem não apenas uma teoria,
mas sim o tecido da vida sócio-econômica, politica e internacional da nossa época, não se pode e nem sequer é
necessário entrar em pormenores, porque tais problemas são conhecidos, quer graças a uma abundante
literatura, quer a partir das experiências práticas. Em lugar disso, deve-se remontar do seu contexto até ao
problema fundamental do trabalho humano, ao qual são especialmente dedicadas as considerações contidas no
presente documento. Com efeito, é evidente que este problema capital, encarado sempre do ponto de vista do
homem - problema que constitui uma das dimensões fundamentais da sua existcncia terrena e da sua vocação
- não pode ser explicado se não for tido em conta o contexto global da realidade contemporanea.
12. Diante da realidade dos dias de hoje, em cuja estrutura se encontram marcas bem profundas de tantos
conflitos, causados pelo homem, e na qual os meios técnicos - fruto do trabalho humano - desempenham um
papel de primeira importância (pense-se ainda aqui neste ponto. na perspectiva de um cataclismo mundial na
eventualidade de uma guerra nuclear, cujas possibilidades de destruição seriam quase inimagináveis), deve
recordar-se, antes de mais nada, um princípio ensinado sempre pela Igreja. É o princípio da prioridade do
“trabalho” em confronto com o “capital”. Este princípio diz respeito diretamente ao próprio processo de
produção, relativamente ao qual o trabalho é sempre uma causa eficiente primária, enquanto que o “capital”,
sendo o conjunto dos meios de produção, permanece apenas um instrumento, ou causa instrumental. Este
princípio é uma verdade evidente que resulta de toda a experiência histórica do homem.
Quando lemos no primeiro capítulo da Biblia que o homem tem o dever de “submeter a terra”, nós ficamos
sabendo que estas palavras se referem a todos os recursos que o mundo visivel encerra em si e que estão
postos à disposição do homem. Tais recursos, no entanto, não podem servir ao homem senão mediante o
trabalho. E com o trabalho permanece igualmente ligado, desde o princípio, o problema da propriedade. Com
efeito, para fazer com que sirvam para si e para os demais os recursos escondidos na natureza, o homem tem
como único meio o seu trabalho; e para fazer com que frutifiquem tais recursos, mediante o seu trabalho, o
homem apossa-se de pequenas porções das variadas riquezas da natureza: do subsolo, do mar, da terra e do
espaço. De tudo isso ele se aprópria para ai assentar o seu “banco” de trabalho. E apropria-se disso mediante o
trabalho e para poder ulteriormente ter trabalho.
O mesmo princípio se aplica, ainda, às fases sucessivas deste processo, no qual a primeira fase continua sendo
sempre a relação do homem com os recursos e as riquezas da natureza. Todo o esforço do conhecimento com
que se tende a descobrir tais riquezas e a determinar as diversas possibilidades de utilização das mesmas por
parte do homem e para o homem, leva-nos a tomar consciência do seguinte: que tudo aquilo que no complexo
da atividade econômica provém do homem - tanto o trabalho, como o conjunto dos meios de produção e a
técnica a eles ligada (isto é, a capacidade de utilizar tais meios no trabalho) - pressupõe estas riquezas e estes
recursos do mundo visivel, que o homem encontra, mas não cria. Ele encontra-os, em certo sentido, já prontos
e preparados para serem descobertos pelo seu conhecimento e para serem utilizados corretamente no processo
de produção. Em qualquer fase do desenvolvimento do seu trabalho, o homem depara com o fato da principal
doação da parte da “natureza”, o que equivale a dizer, em última análise, da parte do Criador. No princípio do
trabalho humano está o mistério da Criação. Esta afirmação, já indicada como ponto de partida, constitui o fio
condutor do presente documento e será mais desenvolvida ainda, na parte final das presentes reflexões.
A consideração do mesmo problema, que se fará em seguida, há de confirmar-nos na convicção quanto à
prioridade do trabalho humano no confronto com aquilo que, com o tempo, passou a ser habitual chamar-se
“capital”. Com efeito, se no ambito deste último conceito entram, além dos recursos da natureza postos à
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disposição do homem, também aquele conjunto de meios pelos quais o homem se aprópria dos recursos da
natureza, transformando-os à medida das suas necessidades (e deste modo, em algum sentido, “humanizandoos”), então há que fixar desde já a certeza de que tal conjunto de meios é o fruto do patrimônio histórico do
trabalho humano. Todos os meios de produção, desde os mais primitivos até aos mais modernos, foi o homem
que os elaborou: a experiência e a inteligência do homem. Deste modo foram aparecendo não só os
instrumentos mais simples que servem para o cultivo da terra, mas também - graças a um adequado progresso
da ciência e da técnica - os mais modernos e os mais complexos: as máquinas, as fábricas, os laboratórios e os
computadores. Assim, tudo aquilo que serve para o trabalho, tudo aquilo que, no estado atual da técnica,
constitui dele “instrumento” cada dia mais aperfeiçoado, é fruto do mesmo trabalho.
Esse instrumento gigantesco e poderoso - qual é o conjunto dos meios de produção, considerados, até certo
ponto, como sinônimo do “capital” - nasceu do trabalho e é portador das marcas do trabalho humano. No
presente estádio do avanço da técnica, o homem, que é o sujeito do trabalho, quando quer servir-se deste
conjunto de instrumentos modernos, ou seja, dos meios de produção, deve começar por assimilar, no plano do
conhecimento, o fruto do trabalho dos homens que descobriram tais instrumentos, que os projetaram, os
construiram e aperfeiçoaram, e que continuam a fazê-lo. A capacidade de trabalho - quer dizer, de participar
eficazmente no processo moderno de produção - exige uma preparação cada vez maior e, primeiro que tudo,
uma instrução adequada. Obviamente, permanece fora de dúvidas que todos os homens que participam no
processo de produção, mesmo no caso de executarem só aquele tipo de trabalho para o qual não são
necessárias uma instrução particular e qualificações especiais, todos e cada um deles continuam sendo o
verdadeiro sujeito eficiente, enquanto que o conjunto dos instrumentos, ainda os mais perfeitos, são única e
exclusivamente instrumentos subordinados ao trabalho do homem.
Esta verdade, que pertence ao patrimônio estável da doutrina da Igreja, deve ser sempre sublinhada, em
relação com o problema do sistema de trabalho e igualmente de todo o sistema sócio-econômico. É preciso
acentuar e pôr em relevo o primado do homem no processo de produção, o primado do homem em relação às
coisas. E tudo aquilo que está contido no conceito de “capital”, num sentido restrito do termo, é somente um
conjunto de coisas. Ao passo que o homem, como sujeito do trabalho, independentemente do trabalho que faz,
o homem, e só ele, é uma pessoa. Esta verdade contém em si conseqüências importantes e decisivas.
13. À luz de tal verdade vê-se claramente, antes de mais nada, que não se podem separar o “capital” do
trabalho e que de maneira nenhuma se pode contrapor o trabalho ao capital e o capital ao trabalho, e, menos
ainda - como adiante veremos - se podem contrapor uns aos outros os homens concretos, que estão por detrás
destes conceitos. Pode ser reto, quer dizer, em conformidade com a própria essência do problema, e reto ainda,
porque intrinsecamente verdadeiro e ao mesmo tempo moralmente legítimo, aquele sistema de trabalho que,
nos seus fundamentos, supera a antinomia entre trabalho e capital, procurando estruturar-se de acordo com o
princípio em precedência anunciado; o princípio da prioridade substâncial e efetiva do trabalho, da
subjetividade do mesmo trabalho humano e da sua participação eficiente em todo o processo de produção, e
isto independentemente da natureza dos servicos prestados pelo trabalhador.
A antinomia entre trabalho e capital não tem a sua fonte na estrutura do processo de produção, nem na
estrutura do processo econômico em geral. Este processo, de fato, manifesta a recíproca compenetração
existente entre o trabalho e aquilo que se tornou habitual denominar o capital; mostra mesmo o ligame
indissolúvel entre as duas coisas. O homem, ao trabalhar em qualquer tarefa no seu “banco” de trabalho, seja
este relativamente primitivo ou ultramoderno, pode facilmente cair na conta de que, por seu trabalho, entra na
posse de um duplo patrimônio; ou seja, do patrimônio daquilo que é dado a todos os homens, sob a forma dos
recursos da natureza, e do patrimônio daquilo que os outros que o precederam já elaboraram, a partir da base
de tais recursos, em primeiro lugar desenvolvendo a técnica, isto é, tornando realidade um conjunto de
instrumentos de trabalho, cada vez mais aperfeiçoados. Assim, o homem, ao trabalhar, “aproveita do trabalho
de outrem”. Nós aceitamos sem dificuldade esta visão assim do campo e do processo do trabalho humano,
guiados tanto pela inteligência quanto pela fé, que vai haurir a luz na Palavra de Deus. Trata-se de uma visão
coerente, teológica e, ao mesmo tempo, humanista. Nela, o homem aparece-nos como o “senhor” das
criaturas, postas à sua disposição do mundo visivel. E se no processo do trabalho alguma dependência se
descobre, esta é a dependência do homem do Doador de todos os recursos da criação e, por outro lado, a
dependência de outros homens, daqueles a cujo trabalho e a cujas iniciativas se devem as já aperfeiçoadas e
ampliadas possibilidades existentes para o nosso trabalho. De tudo isto, que no processo de produção constitui
um conjunto de “coisas”, de instrumentos, do capital, podemos afirmar somente que “condiciona” o trabalho do
homem; não podemos afirmar, porém, que isto constitua como que o “sujeito” anônimo que coloca em posição
de dependência o homem e o seu trabalho.
A ruptura desta visão coerente, na qual se acha estritamente salvaguardado o princípio do primado da pessoa
sobre as coisas, verificou-se no pensamento humano, algumas vezes depois de um longo periodo de incubação
na vida prática. E operou-se de tal maneira que o trabalho foi separado do capital e contraposto mesmo ao
capital, e por sua vez o capital contraposto ao trabalho, quase como se fossem duas forças anônimas, dois
fatores de produção, postos um juntamente com o outro na mesma perspectiva “economista”. Em tal maneira
de ver o problema, existiu o erro fundamental a que se pode chamar erro do “economismo”, que se dá quando
o trabalho humano é considerado exclusivamente segundo a sua finalidade econômica. Também se pode e se
deve chamar a este erro fundamental do pensamento um erro do materialismo, no sentido de que o
“economismo” comporta, direta ou indiretamente, a convicção do primado e da superioridade daquilo que é
material; ao passo que coloca, direta ou indiretamente, numa posição subordinada à realidade material, aquilo
que é espiritual e pessoal (o agir do homem, os valores morais e semelhantes). Isso não é ainda o materialismo
teórico, no sentido pleno da palavra; mas, certamente, é já um materialismo prático, o qual - não tanto em
virtude das premissas derivantes da teoria materialista, mas sim em virtude de um modo determinado de
avaliar as realidades, e portanto em virtude de certa hierarquia de bens, fundada na atração imediata e mais
forte daquilo que é material - é julgado capaz de satisfazer as necessidades do homem.
O erro de pensar segundo as categorias do “economismo” caminhou a “pari passu” com o formar-se da filosofia
materialista e com o desenvolvimento de tal filosofia, desde a fase mais elementar e mais comum (também
chamada materialismo vulgar, porque pretende reduzir a realidade espiritual a um fenômeno supérfluo), até à
fase do que se denominou materialismo dialético. Parece, no entanto, que - no ambito das presentes
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considerações - para o problema fundamental do trabalho humano e, em particular, para aquela separação e
contraposição entre “trabalho” e “capital”, como entre dois fatores da produção considerados naquela mesma
perspectiva “economista”, acima referida, o “economismo” teve uma importância decisiva e influiu exatamente
sobre este modo não-humanista de pôr o problema, antes do sistema filosófico materialista. Contudo, é
evidente que o materialismo, mesmo sob sua forma dialética, não está em condições de proporcionar à reflexão
sobre o trabalho humano bases suficientes e definitivas, para que o primado do homem sobre o instrumentocapital aí possa encontrar uma adequada e irrefutável verificação e um apoio. Mesmo no materialismo dialético
não é o homem que, antes de tudo o mais, é o sujeito do trabalho humano e a causa eficiente do processo de
produção; mas continua sendo compreendido e tratado na dependência daquilo que é material, como uma
espécie de “resultante” das relações econômicas e das relações de produção, predominantes numa época
determinada.
Evidentemente, a antinomia, que estamos considerando, entre o trabalho e o capital - a antinomia em cujo
ambito o trabalho foi separado do capital e contraposto a ele, em certo sentido onticamente, como se fosse um
elemento qualquer do processo econômico - ten sua origem não apenas na filosofia e nas teorias econômicas
do século XVIII, mas também e muito mais em toda a prática econômico-social desses tempos, que coincidem
com a época em que nascia e de desenvolvia, de modo impetuoso, a industrialização, na qual se divisava, em
primeiro lugar, a possibilidade de multiplicar abundantemente as riquezas materiais, isto é, os meios, perdendo
de vista o fim, quer dizer o homem, a quem tais meios devem servir. Foi exatamente este erro de ordem
prática que atingiu, antes de mais nada, o trabalho humano, o homem do trabalho, e que causou a reação
social eticamente justa, da qual se falou mais acima. O mesmo erro, que agora já tem uma fisionomia histórica
definida, ligada ao periodo do capitalismo e do liberalismo primitivos, pode voltar a repetir-se ainda, noutras
circuntãncias de tempo e de lugar, se no modo de raciocinar se partir das mesmas premissas tanto teóricas
como práticas. Não se vêem outras possibilidades de uma superação radical deste erro, a não ser que
intervenham mudanças adequadas, quer no campo da teoria quer no da prática, mudanças que se atenham a
uma linha de firme convicção do primado da pessoa sobre as coisas e do trabalho do homem sobre o capital,
entendido como conjunto dos meios de produção.
14. O processo histórico — aqui brevemente apresentado — que sem dúvida já saiu da sua fase inicial, mas
continua ainda e tende mesmo a se tornar extensivo às relações entre nações e continentes, exige um
esclarecimento também sob um outro ponto de vista. Quando se fala da antinomia entre trabalho e capital não
se trata, como é evidente, apenas de conceitos abstratos e de “forças anônimas” que agem na produção
econômica. Por detrás de um e de outro dos dois conceitos, há homens, os homens vivos e concretos. De um
lado, aqueles que executam o trabalho sem serem proprietários dos meios de produção; e do outro lado,
aqueles que desempenham a função de patrões e empresários e que são os proprietários de tais meios, ou
então representam os proprietários. E assim, portanto, vem inserir-se no conjunto destè dificil processo
histórico, desde o inicio, o problema da propriedade. A Encíclica Rerum Novarum, que tem por tema a questão
social, põe em realce também este problema, recordando e confirmando a doutrina da Igreja sobre a
propriedade e sobre o direito de propriedade privada, mesmo quando se trata dos meios de produção. E a
Encíclica Mater et Magistra fez a mesma coisa.
O princípio a que se alude, conforme foi então recordado e como continua sendo ensinado pela Igreja, diverge
radicalmente do programa do coletivismo, proclamado pelo marxismo e realizado em vários paises do mundo,
nos decênios que se seguiram à publicação da Encíclica de Leão XIII. E, ao mesmo tempo, ele difere também
do programa do capitalismo, tal como foi posto em prática pelo liberalismo e pelos sistemas politicos que se
inspiram no mesmo liberalismo. Neste segundo caso, a diferença esta na maneira de compreender o direito de
propriedade, precisamente. A tradição cristã nunca defendeu tal direito como algo absoluto e intocável; pelo
contrário, sempre o entendeu no contexto mais vasto do direito comum de todos a utilizarem os bens da
criação inteira: o direito à propriedade privada está subordinado ao direito ao uso comum, subordinado à
destinação universal dos bens.
Por outras palavras, a propriedade, segundo o ensino da Igreja, nunca foi entendida de maneira a poder
constituir um motivo de contraste social no trabalho. Conforme já foi recordado acima, a propriedade adquirese primeiro que tudo pelo trabalho e para servir ao trabalho. E isto diz respeito, de modo particular, à
propriedade dos meios de produção. Considerá-los isoladamente, como um conjunto à parte de propriedades,
com o fim de os contrapor, sob a forma do “capital”, ao “trabalho” e, mais ainda, com o fim de explorar o
trabalho, é contrário à própria natureza de tais meios e à da sua posse. Estes não podem ser possuidos contra
o trabalho, como não podem ser possuídos para possuir, porque o único titulo legitimo para a sua posse - e isto
tanto sob a forma da propriedade privada, como sob a forma da propriedade pública ou coletiva - é que eles
sirvam ao trabalho; e que, conseqüentemente, servindo ao trabalho, tornem possivel a realização do primeiro
princípio desta ordem, que é a destinação universal dos bens e o direito ao seu uso comum. Sob este ponto de
vista, em consideração do trabalho humano e do acesso comum aos bens destinados ao homem, é também
para não se excluir a socialização, dando-se as condições oportunas, de certos meios de produção. No espaço
dos decênios que nos separam da publicação da Encíclica Rerum Novarum, o ensino da Igreja tem vindo
sempre recordar todos estes princípios, remontando aos argumentos formulados numa tradição bem mais
antiga, por exemplo, aos conhecidos argumentos da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
No presente documento, que tem por tema principal o trabalho humano, convém confirmar todo o esforço com
o qual o ensino da Igreja sobre a propriedade sempre procurou e procura assegurar o primado do trabalho e,
por isso mesmo, a subjetividade do homem na vida social e, especialmente, na estrutura dinamica de todo o
processo econômico. Deste ponto de vista, continua sendo inaceitável a posição do capitalismo “rigido”, que
defende o direito exclusivo da propriedade privada dos meios de produção, como um “dogma” intocável na vida
econômica. O princípio do respeito do trabalho exige que tal direito seja submetido a uma revisão construtiva,
tanto em teoria como na prática. Com efeito, se é verdade que o capital - entendido como o conjunto dos meios
de produção - é ao mesmo tempo o produto do trabalho de gerações, também é verdade que ele se cria
incessantemente graças ao trabalho efetuado com a ajuda do mesmo conjunto dos meios de produção, que
aparecem então como um grande “banco” de trabalho, junto do qual, dia a dia, a presente geração dos
trabalhadores desenvolve a própria atividade. Trata-se aqui, como é óbvio, das diversas espécies de trabalho,
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não somente do trabalho chamado manual, mas também das várias espécies de trabalho intelectual, desde o
trabalho de concepção até ao de direção.
Sob esta luz, as numerosas proposições enunciadas pelos peritos da doutrina social católica e também pelo
supremo Magistério da Igreja adquirem um significado de particular relevo. Trata-se de proposições que dizem
respeito à compropriedade dos meios de trabalho, à participação dos trabalhadores na gestão e/ou nos lucros
das empresas, o chamado “acionariado” do trabalho, e coisas semelhantes. Independentemente da
aplicabilidade concreta destas diversas proposições, permanece algo evidente que o reconhecimento da posição
justa do trabalho e do homem do trabalho no processo de produção exige várias adaptações, mesmo no ambito
do direito da propriedade dos meios de produção. Ao dizer isto, tomam-se em consideração, não só as
situações mais antigas, mas também e antes de mais nada a realidade e a problemática que se criaram na
segunda metade deste século, pelo que se refere ao Terceiro Mundo e aos diversos novos paises independentes
que foram aparecendo - especialmente na África, mas também em outras latitudes - no lugar dos territórios
coloniais de outrora.
Se, por conseguinte, a posição do capitalismo “rigido” tem de ser continuamente submetida a uma revisão, no
intuito de uma reforma sob o aspecto dos direitos do homem, entendidos no seu sentido mais amplo e nas suas
relações com o trabalho, então, sob o mesmo ponto de vista, deve afirmar-se que estas reformas múltiplas e
tão desejadas não podem ser realizadas com a eliminação apriorística da propriedade privada dos meios de
produção. Convém, efetivamente, observar que o simples fato de subtrair esses meios de produção (o capital)
das mãos dos seus proprietários privados não basta para os socializar de maneira satisfatória. Assim, eles
deixam de ser a propriedade de um determinado grupo social, os proprietários privados, para se tornarem
propriedade da sociedade organizada, passando a estar sob a administração e a fiscalização diretas de um
outro grupo de pessoas que, embora não tendo a propriedade, em virtude do poder que exercem na sociedade,
dispõem deles a nivel da inteirá economia nacional, ou então a nível da economia local.
Este grupo dirigente e responsável pode desempenhar-se das suas funções de maneira satisfatória, do ponto de
vista do primado do trabalho; mas pode também cumpri-las mal, reivindicando, ao mesmo tempo, para si o
monopólio da administração e da disposição dos meios de produção, sem se deter quanto a isso nem sequer
diante da ofensa aos direitos fundamentais do homem. Deste modo, pois, o simples fato de os meios de
produção passarem para a propriedade do Estado, no sistema coletivista, não significa só por si, certamente, a
“socialização” desta propriedade. Poder-se-á falar de socialização somente quando ficar assegurada a
subjetividade da sociedade, quer dizer, quando cada um dos que a compõem, com base no próprio trabalho,
tiver garantido o pleno direito a considerar-se comproprietário do grande “banco” de trabalho em que se
empenha juntamente com todos os demais. E um dos caminhos para alcançar tal objetivo poderia ser o de
associar o trabalho, na medida do possivel, à propriedade do capital e dar possibilidades de vida a uma série de
corpos intermediários com finalidades econômicas, sociais e culturais: corpos estes que hão de usufruir de uma
efetiva autonomia em relação aos poderes públicos e que hão de procurar conseguir os seus objetivos
especificos mantendo entre si relações de leal colaboração reciproca, subordinadamente às exigências do bem
comum, e que hão de, ainda, apresentar-se sob a forma e com a substância de uma comunidade viva; quer
dizer, de maneira a que neles os respectivos membros sejam considerados e tratados como pessoas e
estimulados a tomar parte ativa na sua vida.
15. Assim, o princípio da prioridade do trabalho, em relação ao capital, é um postulado que pretence à ordem
da moral social. Este postulado tem uma importância-chave, tanto no sistema fundado sobre o princípio da
propriedade privada dos meios de produção, como no sistema em que a propriedade privada de tais meios foi
limitada mesmo radicalmente. O trabalho, em certo sentido, é inseparável do capital e não tolera, sob nenhuma
forma, aquela antinomia - quer dizer, a separação e contraposição relativamente aos meios de produção - que,
resultando de premissas unicamente econômicas, tem pesado sobre a vida humana nos últimos séculos.
Quando o homem trabalha, utilizando-se do conjunto dos meios de produção, deseja ao mesmo tempo: que os
frutos desse trabalho sejam úteis para si e para outrem; e ainda, no mesmo processar-se do trabalho, poder
figurar como corresponsável e co-artifice da atividade no “banco” de trabalho, junto do qual se aplica.
Disto promanam alguns direitos específicos dos trabalhadores, direitos que correspondem à obrigação de
trabalhar. Falar-se-á deles em seguida. Entretanto, é necessário frisar bem, desde já, que em geral o homem
que trabalha deseja não só receber a remuneração devida pelo seu trabalho, mas deseja também que seja
tomada em consideração, no mesmo processo de produção, a possibilidade de que ele, ao trabalhar, ainda que
seja numa propriedade comum, esteja cônscio de trabalhar “por sua conta”. Esta consciência fica nele abafada,
ao encontrar-se num sistema de centralização burocrática excessiva, na qual o trabalhador se vê sobretudo
como peça duma engrenagem num grande mecanismo movido de cima; e ainda - por várias razoes - mais
como um simples instrumento de produção do que como um verdadeiro sujeito do trabalho, dotado de iniciativa
própria. O ensino da Igreja exprimiu sempre a firme e profunda convicção de que o trabalho humano não diz
respeito simplesmente à economiaj mas implica também e sobretudo valores pessoais. O próprio sistema
econômico e o processo de produção auferem vantagens precisamente do fato de tais valores pessoais serem
respeitados. No pensamento de Santo Tomás de Aquino, é sobretudo esta razão que depõe a favor da
propriedade privada dos meios de produção. Se aceitamos que, por motivos certos e fundados, podem ser
feitas exceções ao princípio da propriedade privada - e nos nossos tempos estamos mesmo sendo testemunhas
de que, na vida, foi introduzido o sistema da propriedade “socializada” - o argumento personalista, contudo,
não perde a sua força, nem ao nivel dos princípios, nem no campo prático. Toda e qualquer socialização dos
meios de produção, para ser racional e frutuosa, deve ter este argumento em consideração. Deve fazer-se todo
o possivel para que o homem, mesmo num tal sistema, possa conservar a consciência de trabalhar “por sua
própria conta”. Caso contrário, verificam-se necessariamente danos incalculáveis em todo o processo
econômico, danos que não são apenas de ordem econômica, mas que atingem em primeiro lugar o homem”.
Nota:134
LE 12: “Esta verdade, que pertence ao patrimônio estável da doutrina da Igreja, deve ser sempre sublinhada,
em relação com o problema do sistema de trabalho e igualmente de todo o sistema sócio-econômico. É preciso
acentuar e pôr em relevo o primado do homem no processo de produção, o primado do homem em relação às
coisas. E tudo aquilo que está contido no conceito de capital, num sentido restrito do termo, é somente um
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conjunto de coisas. Ao passo que o homem, como sujeito do trabalho, independentemente do trabalho que faz,
o homem, e só ele, é uma pessoa. Esta verdade contém em si conseqüências importantes e decisivas”.
Nota:135
LE 3: “Ao voltarmos no presente documento uma vez mais a este problema sem ter a intenção, aliás, de tocar
todos os temas que Ihe dizem respeito não é tanto para coligir e repetir o que já se encontra contido nos
ensinamentos da Igreja, mas sobretudo para pôr em relevo possivelmente mais do que foi feito até agora o
fato de que o trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial, de toda a questão social, se nós
procurarmos vê-la verdadeiramente sob o ponto de vista do bem do homem. E se a solução ou melhor, a
gradual solução da questão social, que continuamente se reapresenta e se vai tornando cada vez mais
complexa, deve ser buscada no sentido de tornar a vida humana mais humana, então por isso mesmo a chave,
que é o trabalho humano, assume uma importância fundamental e decisiva”.
Nota:136
LE 18: “Ao considerar os direitos do homem do trabalho em relação com este dador de trabalho indireto, quer
dizer, em relação com o conjunto das instituições que, a nível nacional e a nível internacional, são responsáveis
por toda a orientação da política do trabalho, deve voltar-se a atenção antes de mais nada para um problema
fundamental. Trata-se do problema de ter trabalho ou, por outras palavras, do problema de encontrar um
emprego adaptado para todos aqueles sujeitos que são capazes de o ter. O contrário de uma situação justa e
correta neste campo é o desemprego, isto é, a falta de lugares de trabalho para as pessoas que são capazes de
trabalhar. E pode tratar-se de falta de trabalho em geral, ou então de falta de emprego em determinados
setores do trabalho.
O papel das aludidas instituições, que aqui são compreendidas sob a denominação de dador de trabalho
indireto, é o de atuar contra o desemprego, que é sempre um mal e, quando chega a atingir determinadas
dimensões, pode tornar-se uma verdadeira calamidade social. E o desemprego torna-se um problema
particularmente doloroso quando são atingidos sobretudo os jovens que, depois de se terem preparado por
meio de uma formação cultural, técnica e profissional apropriada, não conseguem um emprego e, com mágoa,
vêem frustradas a sua vontade sincera de trabalhar e a sua disponibilidade para assumir a própria
responsabilidade no desenvolvimento econômico e social da comunidade. A obrigação de conceder fundos em
favor dos desempregados, quer dizer, o dever de assegurar as subvenções indispensáveis para a subsistência
dos desempregados e das suas famílias, é um dever que deriva do princípio fundamental da ordem moral neste
campo, isto é, do princípio do uso comum dos bens ou, para exprimir o mesmo de maneira ainda mais simples
do direito à vida e à subsistência”.
Nota:137
João Paulo II, Alocução Operários Monterrey, citado em Puebla, 1162: “Defendemos o seu direito
fundamental de “criar livremente organizações de defesa e promoção dos seus interesses e para contribuir
responsavelmente para o bem comum” (João Paulo II, Alocução Operários Monterrey, 3; AAS, LXXI, p. 242)”.
Nota:138
Puebla, 542, 492, 975, 1224, 1263, 1281: “542. O liberalismo capitalista, idolatria da riqueza em sua forma
individual. Reconhecemos a força que infunde a capacidade criadora da liberdade humana e que foi o propulsor
do progresso. Contudo, “considera o lucro como o motor essencial do progresso econômico, a concorrência
como lei suprema da economia, a propriedade privada dos meios de produção como direito absoluto, sem
limites nem obrigações sociais correspondentes”. Os privilégios ilegítimos, derivados do direito absoluto de
propriedade, causam contrastes escandalosos e uma situação de dependência e opressão, tanto no âmbito
nacional quanto no internacional. Embora seja evidente que em alguns países se atenuou sua expressão
histórica original, devido à influência de uma necessária legislação social e de precisas intervenções do Estado,
em outros lugares ainda manifesta persistência ou, mesmo, retrocesso a formas primitivas e de menor
sensibilidade social.
492. Os bens e riquezas do mundo, por sua origem e natureza, segundo a vontade do Criador, são para servir
efetivamente à utilidade e ao proveito de todos e cada um dos homens e dos povos. Por isso a todos e a cada
um compete um direito primário e fundamental, absolutamente inviolável, de usar solidariamente esses bens,
na medida do necessário, para uma realização digna da pessoa humana. Todos os outros direitos, também o de
propriedade e livre comércio lhe estão subordinados. Como nos ensina João Paulo II: Sobre toda propriedade
privada pesa uma hipoteca social”. A propriedade de compatível com aquele direito primordial é antes de tudo
um poder de gestão e administração, que, embora não exclua o de domínio, não o torna absoluto nem
ilimitado. Deve ser fonte de liberdade para todos, nunca de dominação nem de privilégios. É um dever grave e
urgente fazê-lo retornar à sua finalidade primeira.
975. Isto pede de nós uma oração mais assídua, meditação mais profunda da Escritura, despojamento íntimo e
efetivo, segundo o Evangelho, de nossos privilégios, modos de pensar, ideologias, relacionamentos
preferenciais e bens materiais; maior simplicidade de vida; comprometer-nos na realização de ações
significativas, como seja o cabal cumprimento da “hipoteca social” da propriedade; a comunhão cristã de bens
materiais e espirituais; a colaboração em ações comunitárias de promoção humana e uma vasta gama de obras
de caridade, cujo mínimo que se possa exigir é a justiça, associada à maior liberdade diante de critérios e
poderes pervertidos.
1224. O destino universal dos bens criados por Deus e produzidos pelos homens, que não podem esquecer
que “uma hipoteca social pesa sobre toda propriedade privada” (João Paulo II, Discurso Inaugural III, 4; AAS
LXXI, p.200).
1263. Ninguém pode negar a concentração da propriedade empresarial, rural e urbana em mãos de poucos, o
que torna imperioso reivindicar verdadeiras reformas agrárias e urbanas; de igual forma, a concentração do
poder pelas tecnocracias civis e militares, que frustram as exigências de participação e garantias dum Estado
democrático.
1281. Finalmente, os excedentes econômicos, as poupanças provenientes do desarmamento e qualquer outra
riqueza sobre a qual pesa, também em nível internacional, a “hipoteca social”, deverão ser utilizados
socialmente, garantindo o acesso imediato e livre dos mais fracos ao próprio desenvolvimento integral”.
Nota:139
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LE 14: “Por outras palavras, a propriedade, segundo o ensino da Igreja, nunca foi entendida de maneira a
poder constituir um motivo de contraste social no trabalho. Conforme já foi recordado acima, a propriedade
adquire-se primeiro que tudo pelo trabalho e para servir ao trabalho. E isto diz respeito, de modo particular, à
propriedade dos meios de produção. Considerá-los isoladamente, como um conjunto à parte de propriedades,
com o fim de os contrapor, sob a forma do capital, ao trabalho e, mais ainda, com o fim de explorar o trabalho,
é contrário à própria natureza de tais meios e à da sua posse. Estes não podem ser possuídos contra o
trabalho, como não podem ser possuídos para possuir, porque o único titulo legítimo para a sua posse e isto
tanto sob a forma da propriedade privada, como sob a forma da propriedade pública ou coletiva é que eles
sirvam ao trabalho; e que, conseqüentemente, servindo ao trabalho, tornem possível a realização do primeiro
princípio desta ordem, que é a destinação universal dos bens e o direito ao seu uso comum. Sob este ponto de
vista, em consideração do trabalho humano e do acesso comum aos bens destinados ao homem, é também
para não se excluir a socialização, dando-se as condições oportunas, de certos meios de produção.”
Nota:140
João Paulo II, Saudação aos índios de Cuilapan, 29/01/79.
Nota:141
Medellín 4: “A América Latina está evidentemente sob o signo da transformação e do desenvolvimento.
Transformação que, além de produzir-se com uma rapidez extraordinária, atinge e afeta todos os níveis do
homem, desde o econômico até o religioso.
Isto indica que estamos no limiar de uma nova época da história do nosso continente. Época cheia de anelo de
emancipação total, de libertação diante de qualquer servidão, de maturação pessoal e de integração coletiva.
Percebemos aqui os prenúncios do parto doloroso de uma nova civilização. E não podemos deixar de interpretar
este gigantesco esforço por uma rápida transformação e desenvolvimento como um evidente signo do Espírito
que conduz a história dos homens e dos povos para sua vocação. Não podemos deixar de descobrir nesta
vontade, cada dia mais tenaz e apressada de transformação, os vestígios da imagem de Deus no homem, como
um poderoso dinamismo. Progressivamente, este dinamismo leva-o ao domínio cada vez maior da natureza, a
uma mais profunda personalização e coesão fraterna e também a um encontro com aquele que ratifica, purifica
e dá fundamento aos valores conquistados pelo esforço humano”.
Nota:142
OA 46: “... Atendo-se, pois, à sua vocação própria, o poder político deve saber desvincular-se de interesses
particulares, para poder encarar a sua responsabilidade pelo que se refere ao bem de todos os homens
passando mesmo para além das fronteiras nacionais. Tomar a sério a política, nos seus diversos níveis local,
regional, nacional e mundial é afirmar o dever do homem, de todos os homens de reconhecerem a realidade
concreta e o valor da liberdade de escolha que lhes é proporcionada, para procurarem realizar juntos o bem da
cidade, da nação e da humanidade. A política é uma maneira exigente se bem que não seja a única de viver o
compromisso cristão, ao serviço dos outros. Sem resolver todos os problemas, naturalmente, a mesma política
esforça-se por fornecer soluções, para as relações dos homens entre si. O seu domínio é vasto e abrange
muitas coisas, não é porém, exclusivo: e uma atitude exorbitante que pretendesse fazer da política algo de
absoluto, tornar-se-ia um perigo grave. Reconhecendo muito embora a autonomia da realidade política,
esforçar-se-ão os cristãos solicitados a entrarem na ação política por encontrar uma coerência entre as suas
opções e o Evangelho e, dentro de um legítimo pluralismo, por dar um testemunho, pessoal e coletivo, da
seriedade da sua fé, mediante um serviço eficaz e desinteressado para com os homens”.
Nota:143
Puebla 514: “A fé cristã não despreza a atividade política; pelo contrário, a valoriza e a tem em alta estima”.
Nota:144
cf. Puebla 521: “Devemos distinguir dois conceitos de política e compromisso político: primeiro, a política em
sentido mais amplo que visa o bem comum, no âmbito nacional e no âmbito internacional. Corresponde-lhe
precisar os valores fundamentais de toda a comunidade a concórdia interna e a segurança externa conciliando
a igualdade com a liberdade, a autoridade pública com a legítima autonomia e participação das pessoas e
grupos, a soberania nacional com a convivência e solidariedade internacional. Define também os meios e a
ética das relações sociais. Neste sentido amplo, a política interessa à Igreja e, portanto, a seus pastores,
ministros da unidade. É uma forma de dar culto ao único Deus, dessacralizando e ao mesmo tempo
consagrando o mundo a Ele (LG 34)”.
Nota:145
Puebla 523: “Segundo: a realização concreta dessa tarefa política fundamental se faz normalmente através de
grupos de cidadãos que se propõem conseguir e exercer o poder político para resolver as questões econômicas,
políticas e sociais segundo seus próprios critérios ou ideologias. Neste sentido se pode falar de “política de
partido”. As ideologias elaboradas por esses grupos, embora se inspirem na doutrina cristã, podem chegar a
diferentes conclusões. Por isso, nenhum partido político, por mais inspirado que esteja na doutrina da Igreja,
pode arrogar-se a representação de todos os fiéis, já que seu programa concreto nunca poderá ter valor
absoluto para todos (João Paulo II, Discurso Inaugural, I, 4; AAS, LXXI, p.190)”.
Nota:146
LG 5: “O mistério da santa Igreja se manifesta, pois desde sua própria fundação. O Senhor Jesus deu início a
sua Igreja pregando a boa nova, isto é, a vinda do reino de Deus, prometido há séculos pelas Escrituras. Os
tempos se cumpriram, o reino de Deus está iminente (Mc 1, 15; cf. Mt 4, 17).
Esse reino se torna visível aos olhos humanos por intermédio da palavra, dos atos e da presença de Cristo.
A palavra do Senhor se compara à semente lançada ao campo (Mc 4, 14). Os que a ouvem com fé e aderem ao
pequeno rebanho de Cristo (Lc 12, 32), recebem o reino. Daí por diante a semente germina e cresce, até o
momento da colheita (cf. Mc 4, 26-29).
Os milagres de Cristo também comprovam que o reino de Deus chegou à terra: Se pela mão de Deus expulso
os demônios, é que o reino de Deus chegou até vocês (Lc 11, 20); cf. Mt 12, 28).
Mas, acima de tudo, o reino se manifesta na própria pessoa de Cristo, Filho de Deus e Filho do Homem, que
veio para servir e dar sua vida para a redenção de muitos (Mc 10, 45).
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Depois de morrer na cruz, por todos os seres humanos, Jesus ressuscitou, aparecendo como Senhor, Cristo e
sacerdote para sempre (cf. At 2, 36; Hb 5, 6; 7, 17-21). Derramou então nos seus discípulos o Espírito
prometido pelo Pai (cf. At 2, 33).
A Igreja foi assim enriquecida pelos dons do seu fundador. Procurando observar fielmente seus preceitos de
caridade, humildade e abnegação, recebe a missão de anunciar e de promover o reino de Cristo e de Deus
junto a todos os povos. Constitui pois, a Igreja, o germe e o início do reino na terra. Enquanto vai crescendo,
aspira de todo coração pela consumação do reino e deseja, com todas as sua forças, unir-se a seu rei na
glória”.
Nota:147
EN 8: “Como evangelizador, Cristo anuncia em primeiro lugar um reino, o reino de Deus, de tal maneira
importante que, em comparação com ele, tudo o mais passa a ser “o resto”, que é “dado por acréscimo”. Só o
reino, por conseguinte, é absoluto, e faz com que se torne relativo tudo o mais que não se identifica com ele. O
Senhor comprazer-se-ia em descrever, sob muitíssimas formas diversas: a felicidade de fazer parte deste reino,
felicidade paradoxal, feita de coisas que o mundo aborrece; as exigências do reino e a sua carta magna; os
arautos do reino; os seus mistérios; os seus filhos; a vigilância e a fidelidade que se exigem daqueles que
esperam o seu advento definitivo”.
Nota:148
Puebla 197: “No centro da história humana fica assim implantado o Reino de Deus, resplandecente na face de
Jesus ressuscitado. A justiça de Deus triunfou da injustiça dos homens. Com Adão principiou a história velha.
Com Jesus Cristo, o novo Adão, principia a história nova. Esta recebe o impulso indefectível que levará todos os
homens, transformados em filhos de Deus pela eficácia do Espírito, a um domínio do mundo cada dia mais
perfeito, a uma comunhão entre os irmãos cada dia melhor realizada, à plenitude da comunhão e participação
que constituem a própria vida de Deus. Assim proclamamos a Boa Nova da pessoa de Jesus Cristo aos homens
da América Latina, chamados a serem homens novos pela novidade do batismo e da vida segundo o Evangelho,
para sustentarem seu esforço e revigorarem sua esperança”.
Nota:149
EN 27: “A evangelização há de conter também sempre - ao mesmo tempo como base, centro e ápice do seu
dinamismo - uma proclamação clara que, em Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, morto e ressuscitado, a
salvação é oferecida a todos os homens, como dom da graça e da misericórdia do mesmo Deus.
E não já uma salvação imanente ao mundo, limitada às necessidades materiais ou mesmo espirituais, e que se
exaurisse no âmbito da existência temporal e se identificasse, em última análise, com as aspirações, com as
esperanças, com as diligências e com os combates temporais; mas sim uma salvação que ultrapassa todos
estes limites, para vir a ter a sua plena realização numa comunhão com o único Absoluto, que é o de Deus:
salvação transcendente e escatológica, que já tem certamente o seu começo nesta vida, mas que terá
realização completa na eternidade”.
Puebla 193: “Assim Jesus, de modo original, próprio, incomparável, exige um seguimento radical que abrange
o homem todo e todos os homens, que envolve todo o mundo e o cosmo todo. Esta radicalidade faz que a
conversão seja um processo nunca encerrado, tanto em nível pessoal quanto em nível social. Porque, se o
Reino de Deus passa por realizações históricas, não se esgota nem se identifica com elas”.
cf. LN, Conclusão (citando Paulo VI, Profissão de fé do Povo de Deus, 30/06/1968; AAS 60, 1968), p.443444: “As palavras de Paulo VI, na Profissão de fé do povo de Deus, exprimem, com meridiana clareza, a fé da
Igreja, da qual ninguém podeafastar-se sem provocar, juntamente com a ruína espiritual, novas misérias e
novas escravidões: ‘Nós professamos que o Reino de Deus iniciado aqui na Terra, na Igreja de Cristo, não é
deste mundo, cuja figura passa, e que seu crescimento próprio não se pode confundir com o progresso da
civilização, da ciência ou da técnica humanas, mas consiste em conhecer cada vez mais profundamente as
insondáveis riquezas de Cristo, em esperar cada vez mais corajosamente os bens eternos, em responder cada
vez mais ardentemente ao amor de Deus e em difundir cada vez mais amplamente a graça e a santidade entre
os homens. Mas é este mesmo amor que leva a Igreja a preocupar-se constantemente com o bem temporal
dos homens. Não cessando de lembrar a seus filhos que eles não têm aqui na Terra uma morada permanente,
anima-os também a contribuir, cada qual segundo a sua vocação e os meios de que dispõem, para o bem de
sua cidade terrestre, a promover a justiça, a paz e a fraternidade entre os homens, a prodigalizar-se na ajuda
aos irmãos, sobretudo aos mais pobres e mais infelizes. A intensa solicitude da Igreja, esposa de Cristo, pelas
necessidades dos homens, suas alegrias e esperanças, seus sofrimentos e seus esforços, nada mais é do que
seu grande desejo de lhes estar presente para os iluminar com a luz de Cristo e reuni-los todos nele, seu único
Salvador. Esta solicitude não pode, em hipótese alguma, comportar que a própria Igreja se conforme às coisas
deste mundo, nem que diminua o ardor da espera pelo seu Senhor e pelo Reino eterno”.
Nota:150
João Paulo II, Alocução aos Bispos da França, 01/06/80.
Nota:151
LC 60: “Esta esperança não enfraquece o esforço pelo progresso da cidade terrestre, mas, pelo contrário, dálhe sentido e força. Convém, certamente, distinguir cuidadosamente progresso terrestre e crescimento do
Reino, que não são da mesma ordem. Entretanto, tal distinção não é uma separação; pois a vocação do homem
à vida eterna não suprime e sim confirma a sua missão de pôr em obra as energias e os meios que recebeu do
Criador para desenvolver a sua vida temporal.
Iluminada pelo Espírito do Senhor, a Igreja de Cristo pode discernir, nos sinais dos tempos, os que trazem
consigo promessas de libertação e outros, que são enganadores e ilusórios. Ela convoca os homens e as
sociedades a vencer as situações de pecado e de injustiça, e a estabelecer as condições de uma verdadeira
liberdade. Ela tem consciência de todos estes bens dignidade humana, união fraterna, liberdade que
constituem o fruto de esforços coerentes com a vontade de Deus. Encontrá-los-emos lavados de toda mancha,
iluminados e transfigurados, quando Cristo apresentará ao Pai o reino eterno e universal, que é um reino de
liberdade.
A espera vigilante e ativa da vinda do Reino é também a de uma justiça enfim perfeita, para os vivos e para os
mortos, para os homens de todos os tempos e de todos os lugares, que Jesus Cristo, como Juiz supremo,
instaurará. Uma tal promessa, que ultrapassa todas as possibilidades humanas, diz respeito diretamente à
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nossa vida neste mundo. Pois uma verdadeira justiça deve estender-se a todos, respondendo à imensa soma
de sofrimentos suportados por todas as gerações. Na realidade, sem a ressurreição dos mortos e o julgamento
do Senhor, não há justiça, no sentido pleno desse termo. A promessa de ressurreição vem gratuitamente ao
encontro do anseio de verdadeira justiça que reside no coração humano”.
Nota:152
cf. João Paulo II, Aos Superiores e Superioras do Brasil, 1986, 3.
Nota:153
Hb 5,6: “E, noutra passagem da Escritura, ele diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do
sacerdócio de Melquisedec”.
Nota:154
Paulo VI, Exortação Apostólica sobre o Culto Mariano (MC), 1974, art.35: “Antes de mais nada, a Virgem Maria
foi sempre proposta pela Igreja à imitação dos fiéis, não exatamente pelo tipo de vida que ela levou ou, menos
ainda, por causa do ambiente sócio-cultural em que se desenrolou a sua existência, hoje superado quase por
toda a parte; mas sim, porque, nas condições concretas da sua vida, ela aderiu total e responsavelmente à
vontade de Deus (cf. LC 1,38); porque soube acolher a sua palavra e pô-la em prática; porque a sua ação foi
animada pela caridade e pelo espírito de serviço; e porque, em suma, ela foi a primeira e mais prefeita
discípula de Cristo o que, naturalmente, tem um valor exemplar universal e permanente”.
Nota:155
GS 39: “Não sabemos até quando existirão a terra e a humanidade nem sabemos que transformações hão de
sofrer. A figura desse mundo, deformado pelo pecado, haverá de passar, mas o Senhor ensina que haverá
uma nova morada para o homem, em que habitará a justiça e cuja felicidade preencherá e superará todos os
desejos de paz que o coração humano alimenta.
Então, vencida a morte, os filhos de Deus ressuscitarão em Cristo. O que foi semeado na fraqueza e na
corrupção, vestirá a incorruptibilidade. O amor permanecerá e toda a criatura, feita em vista do ser humano, há
de ser também libertada.
Ouvimos que de nada adianta ganhar todo o universo e se perder. A expectativa da nova terra, longe de
esvaziar, estimula o desejo de cuidar das coisas terrestres, em meio às quais cresce o corpo da nova família
humana, oferecendo desde agora uma tênue imagem do que será no futuro.
Embora se deva distinguir o reino de Cristo do progresso humano, não resta dúvida de que, na medida em que
se entende por progresso a organização mais perfeita da sociedade esta organização é da maior importância
para o reino de Deus.
Bens como a dignidade humana, a comunhão fraterna e a liberdade, fruto da natureza e do trabalho humano,
depois de difundidos na terra segundo o mandamento do Senhor e no seu Espírito, serão reencontrados depois,
purificados de toda mancha, iluminados e transfigurados, quando o Cristo entregar ao Pai o seu reino eterno e
universal: reino de verdade e vida, reino de santidade e graça, reino de justiça, de amor e de paz.
O reino, misteriosamente presente na terra, chegará à consumação com a vinda do Senhor”.
Nota:156
Ap 21,1.4: “Vi, então, um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já
não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a Cidade Santa, uma Jerusalém nova, pronta como
esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisso, saiu do trono uma voz forte. E ouvi:
Esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo e ele, o Deus-com-eles,
será o seu Deus. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem
grito, nem dor.
Sim! As coisas antigas desapareceram!”.
Nota:157
Rm 12,1: “Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto autêntico de vocês”.
Nota:158
1Cor 12,4-7: “Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo; diferentes serviços, mas o Senhor é o
mesmo; diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de
manifestar o Espírito para a utilidade de todos”.
Nota:159
Puebla 368: “Finalmente chegou para a América Latina a hora de intensificar os serviços recíprocos entre as
Igrejas particulares e de estas se projetarem para além de suas próprias fronteiras, ad gentes. É certo que nós
próprios precisamos de missionários, mas devemos dar de nossa pobreza. Por outro lado nossas Igrejas podem
oferecer algo de original e importante; o seu sentido de salvação e libertação, a riqueza de sua religiosidade
popular, a experiência das Comunidades Eclesiais de Base, a floração de seus ministérios, sua esperança e a
alegria de sua fé. Já se realizaram esforços missionários que se podem aprofundar e se devem ampliar”.
Nota:160
cf. CR n. 138: “138. No processo de educação permanente da fé, tanto na família como nas outras formas de
estruturação da Catequese da comunidade cristã, as crianças e jovens:
– em face de uma sociedade baseada no neo-positivismo e no ativismo, aprenderão o senso do mistério e o
gosto pela oração e pelo silêncio;
– em face da sociedade que tudo relativiza e apresenta como valor o que não o é, aprenderão a ter senso
crítico;
– em face da sociedade competitiva e de consumo, onde tudo se vende e se compra, aprenderão a viver o
senso da simplicidade, da gratuidade, a disposição de compartilhar e a solidariedade libertadora entre os
pequenos;
– em face da sociedade repressiva, aprenderão a criatividade, a coragem empreendedora, a compreensão e o
perdão;
– em face da sociedade massificante e escravizante, aprenderão a liberdade, a responsabilidade, que permitirão
superar o egoísmo, a rotina, o vazio, a manipulação, a exploração;
– em face da sociedade pluralista, invadida por todo tipo de movimentos religiosos e ideológicos, aprenderão a
dar razões de sua identidade cristã-católica e de sua esperança.
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Aprenderão, enfim, na experiência com o Senhor Jesus e na vivência da comunidade, os valores propostos nas
Bem-aventuranças”.
Nota:161
LG 1: “1. O concílio deseja ardentemente iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, luz dos povos,
que brilha na Igreja, para que o Evangelho seja anunciado a todas as criaturas (cf. Mc 16,15).
A Igreja é em Cristo como que o sacramento ou o sinal e instrumento da união com Deus e da unidade de todo
o gênero humano.
Insistindo no tema dos concílios anteriores, ela quer manifestar, tanto aos fiéis como ao universo inteiro, com
redobrado vigor, sua natureza e sua missão universal.
Nos dias de hoje, os homens estão profundamente ligados uns aos outros pelos laços sociais, pela
interdependência técnica e pela cultura. Torna-se então mais urgente o dever que tem a Igreja de promover a
unidade perfeita de todos, em Cristo”.
Nota:162
GS 45: “Ajudando o mundo e sendo por ele ajudada, a Igreja caminha para um único fim: a vinda do reino de
Deus e a salvação de todo o gênero humano. Todo bem que o povo de Deus, em sua peregrinação terrestre,
pode oferecer à família humana, vem da Igreja, como sacramento da salvação universal, mistério em se
manifesta e se realiza o amor de Deus para com os seres humanos.
O Verbo de Deus, por quem foram feitas todas as coisas, encarnou-se para salvar a todos e tudo
recapitular, como homem perfeito. O Senhor é o fim da história humana, o ponto para o qual convergem todos
os desejos da história e da civilização, o centro do gênero humano, a alegria de todos os corações e a
realização de todas as nossas aspirações. Foi quem o Pai ressuscitou dos mortos, exaltou e colocou à sua
direita, como juiz dos vivos e dos mortos. Vivificados e reunidos pelo seu Espírito, caminhamos para a
realização final da história humana, que corresponderá plenamente ao seu desígnio de amor: instaurar tudo em
Cristo, no céu e na terra (Ef 1, 10).
O próprio Senhor o diz: “Eis que venho em breve e comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o
seu trabalho. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim” (Ap 22,12s)”.
Nota:163
CNBB, Por uma Nova Ordem Constitucional, n. 145: “A importância dos meios de comunicação social numa
sociedade democrática, exige que eles não sejam monopólio do Estado ou de qualquer grupo; portanto, sejam
acessíveis aos diversos grupos e tendências sociais e livres das pressões e controle do poder econômico”.
Nota:164
IM 5: “É extremamente necessário que todos tenham a consciência formada para o uso desses meios,
especialmente em relação a determinadas questões, hoje em dia mais discutidas.
A primeira delas é a questão da informação, ou seja, da busca e da divulgação de notícias.
Com o progresso da sociedade e os estreitos vínculos de dependência recíproca que hoje nos prendem uns aos
outros, a informação se tornou indispensável. A comunicação pública e imediata do que acontece dá a conhecer
melhor e de maneira contínua o que se passa, contribuindo para o bem comum e para o proveito de toda a
sociedade.
Reconhece-se por isso o direito à informação a respeito de tudo que afeta a condição humana, individual ou
social. Mas o correto exercício deste direito exige que a comunicação, quanto ao seu objeto, seja sempre
verdadeira e íntegra, observadas as exigências da justiça e da caridade. Quanto ao modo, a comunicação deve
ser honesta e conveniente, respeitando escrupulosamente as leis morais, o legítimo direito e a dignidade das
pessoas, tanto na investigação como na divulgação. Nem sempre o saber é de utilidade, pois só a caridade
edifica (cf. 1Cor 8, 1)”.
Nota:165
CNBB, Setor de Comunicação, Carta dos Comunicadores, 1984.
Nota:166
Puebla 1083: “Urge que a hierarquia e os agentes pastorais em geral conheçam, compreendam e
experimentem mais a fundo o fenômeno da comunicação social, a fim de que se adaptem às respostas
pastorais a esta nova realidade e se integre a comunicação na pastoral de conjunto”.
Nota:167
Puebla, n. 1083: “Urge que a hierarquia e os agentes pastorais em geral conheçam, compreendam e
experimentem mais a fundo o fenômeno da comunicação social, a fim de que se adaptem às respostas
pastorais a esta nova realidade e se integre a comunicação na pastoral de conjunto”.
Nota:168
cf. Medellín, 5, 2 e 3: “2. Vive numa época de crises e mudanças que são causas de conflito entre as diversas
gerações. Conflitos que estão exigindo um sincero esforço de compreensão e diálogo, tanto da parte dos jovens
como da parte dos adultos. Trata-se de uma crise que atinge todos os níveis, e ao mesmo tempo produz um
efeito purificador, traz também, com freqüência, a negação dos grandes valores.
3. Enquanto um setor da juventude aceita passivamente as formas burguesas da sociedade (deixando-se levar,
às vezes, pelo indiferentismo religioso), outro rejeita com marcado radicalismo o mundo que seus pais
construíram, por considerar seu estilo de vida carente de autenticidade; rejeita igualmente uma sociedade de
consumo que massifica e desumaniza o homem. Essa insatisfação cresce de momento a momento.
A juventude, particularmente sensível aos problemas sociais, reclama as mudanças profundas e rápidas que
assegurem uma sociedade mais justa: exigência que, constantemente, sente tentação de expressar por meio
da violência. É um fato constatável que o excessivo idealismo dos jovens os coloca facilmente sob a ação de
grupos de diversas tendências extremistas”.
Nota:169
cf. João Paulo II, Carta à 24ª Assembléia Geral da CNBB.
Nota:170
Puebla 193, 1194: “193. Assim Jesus, de modo original, próprio, incomparável, exige um seguimento radical
que abrange o homem todo e todos os homens, que envolve todo o mundo e o cosmo todo. Esta radicalidade
faz que a conversão seja um processo nunca encerrado, tanto em nível pessoal quanto em nível social. Porque,
se o Reino de Deus passa por realizações históricas, não se esgota nem se identifica com elas.
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1194. O fundamento desta educação deve ser a apresentação ao jovem de Cristo vivo, Deus e homem, modelo
de autenticidade, simplicidade e fraternidade; único que salva, libertando de todo pecado e de suas
conseqüências e que compromete para a libertação ativa dos irmãos por meios não violentos”.
Nota:171
CR 318: “Reafirmamos que a Catequese é um processo de educação comunitária, permanente, progressiva,
ordenada, orgânica e sistemática da Fé. Sua finalidade é a maturidade da Fé, num compromisso pessoal e
comunitário de libertação integral, que deve acontecer já aqui e culminar na vida eterna feliz”.
Nota:172
João Paulo II, Aos jovens em Belo Horizonte, 6: “Se o jovem que eu fui, chamado a viver a juventude em um
momento crucial da história, pode dizer algo aos jovens que vocês são, penso que lhes diria: não se deixem
instrumentalizar!”.
Nota:173
Puebla 120: “A vida consagrada oferece uma grande força para a evangelização da AL. Tem vivido um bom
período tentando definir sua identidade e seu carisma, reinterpretando-o no contexto das novas necessidades e
de sua inserção no conjunto da pastoral diocesana”.
Nota:174
Puebla 570: “Os Padres da Conferência de Medellín perceberam um traço primordial da cultura latinoamericana no grande senso de família que anima os nossos povos. “Passados dez anos, a Igreja da América
Latina sente-se feliz por tudo o que logrou realizar em favor da família. Reconhece porém com humildade
quanto lhe falta por fazer, quando percebe que a pastoral familiar, longe de ter perdido o seu caráter
prioritário, revela-se hoje ainda mais urgente, como elemento sobremaneira importante da evangelização”.
Nota:175
GS 47: “A salvação da pessoa e da sociedade, tanto humana como cristã, está intimamente relacionada com o
bem estar do casal e da família. Como todos os que têm consciência da importância do casamento, os cristãos
apreciam e contam muito com os diferentes recursos que hoje favorecem a constituição desta comunidade de
amor e lhe facilitam a vida, ajudando-os no desempenho de um de seus principais papéis.
Mas a instituição matrimonial nem sempre é respeitada. Contrariam-na, em muitos lugares, a poligamia, o
divórcio, o amor livre e várias outras deformações. O amor nupcial é freqüentemente profanado pelo egoísmo,
pelo hedonismo e pelas práticas ilícitas contra a fecundidade. Além disso, as condições econômicas,
psicossociais e políticas do mundo moderno trazem inúmeras perturbações para a família. Em certas regiões da
terra o problema demográfico causa enormes preocupações. As consciências sofrem com tudo isso. No entanto,
a força e a consistência da instituição matrimonial se manifestam pela resistência que ela continua oferecendo a
todas essas dificuldades, apesar das profundas modificações que a vida social sofre.
Lembrando alguns aspectos da doutrina da Igreja, o concílio procura esclarecer e confortar os cristãos e todos
os humanos a se esforçarem defender e promover a dignidade natural do casamento”.
Nota:176
Orientações Pastorais sobre o Matrimônio, aprovadas pela Assembléia Geral Extraordinária Itaici, 18 a 25
de abril de 1978: “Introdução - A evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a Igreja, em que
todos os fiéis devem cooperar segundo as próprias condições e vocações. Deve partir do conceito exato de
matrimônio e de família, à luz da Revelação, segundo o magistério da Igreja.
As famílias cristãs, como “Igrejas domésticas”, têm um lugar e uma tarefa insubstituíveis no anúncio e vivência
do Evangelho. São, portanto, não somente objeto da solicitude pastoral da Igreja, mas sujeito ativo e
responsável da mesma missão de salvação.
Os cônjuges e a família, no exercício de seus respectivos ministérios, devem necessariamente articular-se com
os outros ministérios da Igreja: os ministérios dos presbíteros, dos diáconos, dos religiosos e religiosas, dos
catequistas e educadores, dos teólogos e dos peritos em assunto de família, dos diversos movimentos de leigos
e comunidades eclesiais.
Esses diversos ministérios e atividades de evangelização se integram especialmente nas Igrejas particulares ou
dioceses que, em suas comunidades locais ou paroquiais e outras semelhantes, são o lugar da evangelização
em toda a riqueza de seu conteúdo: catequese e liturgia, experiência de vida cristã e promoção humana. Tal
integração deve fazer-se sob a orientação dos presbíteros, em comunhão com o Bispo, que é o fundamento e o
sinal da unidade da Igreja local, cuja ação pastoral evangelizadora recebe seu impulso e sua unidade do pastor
diocesano com o seu presbitério. Sustentada assim pela participação orgânica de todos os seus membros, a
ação pastoral da Igreja, voltada para o serviço do matrimônio e da família, poderá ter o caráter dinâmico e
diversificado que Ihe e necessário, acompanhando as pessoas nas diversas fases e circunstâncias da vida.
Reafirmando as posições tomadas no documento “Em Favor da Família”, o Episcopado do Brasil quer, nesta
oportunidade, oferecer algumas orientações práticas que iluminem a ação das comunidades eclesiais, seja em
seu esforço de preparação dos novos casais, seja em sua atitude frente a algumas situações particulares com
as quais se defrontam em relação ao matrimônio.
A) Preparação para o casamento. -A preparação para o matrimônio e a vida familiar é um processo
abrangente e globalizante. Deve constituir-se numa educação permanente para o amor, que, assumido e
santificado pela caridade, caracteriza a união conjugal como revelação (sinal e instrumento) do amor esponsal
de Cristo pela Igreja. Esta formação deve atingir as pessoas em todas as faixas de idade, não podendo reduzirse apenas ao tempo que precede imediatamente à celebração do casamento, e que, não obstante, há de ser
um tempo forte e especial de preparação. Daí a necessidade de distinguir-se uma preparação remota e uma
preparação próxima.
1. Preparação remota para o casamento
1.1 – O fundamento da preparação remota é a própria vida de família, pois é nesta que a pessoa humana,
desde os primeiros anos de existência, inicia o seu processo de personalização a partir da experiência básica de
confiança na vida, que leva à descoberta do próprio eu e à abertura de doação aos outros.
1.2 –
É no seio da família que as crianças, na sua primeira convivência com os outros, aprendem as leis
básicas do comportamento social e da vida cristã e despertam para a compreensão e para a vivência do amor
concreto que devem experimentar na vivência dos próprios pais. Porque, impeditivo da convivência familiar,
salta então aos olhos o grave inconveniente da ausência simultânea e constante do lar por parte do marido e da
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mulher, sob qualquer pretexto que seja: trabalho, compromissos sociais ou mesmo atividades apostólicas. Daí
a exigência de salários justos capazes de garantir às famílias a oportunidade de cumprimento do próprio dever
maior e insubstituível. Daí a necessidade da vivência da bem-aventurança cristã do amor à pobreza que liberte
a família do desejo de aparecer, do luxo e da ostentação.
1.3 –
Na atmosfera da vivência familiar das crianças e decididamente marcadas por ela, é que se
delineiam as primeiras orientações profundas de sua afetividade, bem como começam a definir-se os rumos de
sua sexualidade. Cabe aos pais, em primeira instância, orientar seus filhos em relação ao sexo e à função deste
dentro do matrimônio.
1.4 –
A família constitui o lugar por excelência da primeira educação humana e religiosa, que, na visão
cristã, tem como núcleo essencial o amor de Deus, inseparável do amor ao próximo.
As famílias cristãs devem tomar consciência de suas responsabilidades nessa missão educativa, em que são
chamadas a atuar como verdadeiras “Igrejas domésticas”.
1.5 –
A ação pastoral da Igreja deverá incentivar as famílias a que desempenhem bem suas funções
educativas, partindo da reflexão sobre sua própria experiência vivencial, aproveitando também as experiências
dos outros, principalmente dos antepassados, iluminadas todas pelos princípios da fé. É esta uma condição para
que sejam devidamente levadas em conta as justas exigências da vida familiar.
1.6 –
À luz do Evangelho e segundo o magistério da Igreja, dever-se-á fomentar nas famílias o
desenvolvimento da capacidade crítica, principalmente diante da realidade e das idéias que os meios de
comunicação social, de modo especial a televisão, veiculam em relação ao matrimônio, a fim de ajudá-las a
encontrarem seus próprios caminhos, partindo de autênticos valores humanos. A ação pastoral há de contribuir
para despertar nas famílias a criatividade necessária para descobrirem como viver evangelicamente em sua
situação concreta.
1.7 –
Somente assim, a Igreja será capaz de servir aos vários tipos de famílias, colocando-as em processo
de crescimento constante e integração progressiva dentro da comunidade eclesial. Desta maneira, mesmo as
famílias incompletas deixarão de ser marginalizadas e encontrarão seu lugar na comunidade. É claro que a
comunhão eclesial destas famílias não será do mesmo grau das demais famílias legal e solidamente constituídas
diante da Igreja (cf. também Comunicado Mensal n.291, dezembro 1976, pp. 1223/1246).
1.8 –
Quando as famílias não se desincumbem dessa missão de educar os filhos para o amor cristão, isto
é, de filho de Deus, e na medida em que falham nela, começa a ser prejudicada, já desde a infância, a
capacidade de assumir, como convém, o casamento. Por este motivo a formação dos pais constitui parte
essencial da preparação remota para o matrimônio.
1.9 –
Complementando a educação da família, tem grande importância na preparação remota para o
casamento o papel desempenhado pela escola. Além de dilatar e consolidar a experiência da dimensão social do
homem, a escola, sobretudo quando torna possível estabelecer-se uma convivência sadia, natural e espontânea
entre as pessoas de sexo diferente, pode contribuir para completar, sob vários aspectos, a educação para o
amor cristão, recebida na família.
1.10 – Na escola, a educação para o amor não deve ser exclusivamente limitada a informações isoladas, nem
muito menos cingir-se simplesmente aos seus aspectos biológicos.
1.11 – É todo um núcleo de valores que deve ser transmitido num processo educativo que, para ser válido,
deverá respeitar a evolução natural da pessoa na sua realidade transcendente de filho de Deus e para o qual
concorre, positiva ou negativamente, todo o ambiente escolar. Neste sentido, cumpre insistir na integração
família-escola, e, dentro da escola, na integração entre os vários professores e os diversos setores.
1.12 – Áreas especiais de conhecimento, como os estudos sociais e a formação religiosa, podem desempenhar
papel importante na educação para o amor.
1.13 – A educação para o amor não pode restringir-se à educação para o amor conjugal. É necessário
considerá-la em toda a sua dimensão humana e transcendente, própria do homem feito filho de Deus, em sua
relação com Deus e em Deus, consigo mesmo, com o outro e com as coisas criadas; somente assim responderá
à vocação do homem para assumir papel ativo na história, na sociedade e na Igreja. O próprio processo
educativo deve valorizar formas adequadas e progressivas de participação nas preocupações e problemas
humanos, sociais e eclesiais. A comunidade cristã é, para os jovens, lugar excepcional de uma progressiva
experiência de integração humana, de participação ativa e de exercício de todas as vocações de serviço.
1.14 – A Igreja pode e deve colaborar com a educação escolar neste campo. Em primeiro lugar, atuando na
formação de professores cristãos, especialmente de professores para as áreas do conhecimento acima, os quais
darão a sua contribuição neste particular, sobretudo através de sua atuação educativa.
Em segundo lugar, ajudando na elaboração de subsídios pedagógicos e de outros meios aptos para essa
educação. As escolas católicas deverão primar por este pontos.
1.15 – Fora do ambiente escolar, a formação dos jovens e dos adultos deve concorrer também para a educação
ao amor cristão, isto é, de filho de Deus, fundamento da preparação para o matrimônio. Nos seus grupos
específicos, procure-se orientar os jovens e adolescentes na linha de aquisição de uma formação integral que
lhes proporcione uma verdadeira concepção cristã da vida e lhes ponha ao alcance os meios efetivos de assumila coerentemente.
1.16 – Em particular, sejam-lhes apresentados os valores fundamentais e transcendentais do homem, como
filho de Deus, bem como o ideal evangélico, capazes de iluminar e estimular a configuração de seu projeto de
vida, aberto a uma conversão contínua para uma caridade cada vez maior.
1.17 – A preparação remota para o sacramento do matrimônio deve inserir-se na pastoral mais ampla das
vocações, dentro da qual a escolha da vida conjugal há de entender-se como uma vocação especial, a vocação
dos chamados por Deus para servi-lo no matrimônio (Humanae Vitae, 25).
1.18 – A pastoral juvenil pode representar uma ocasião propícia para consolidar e, até mesmo, para corrigir um
projeto de vida face a um contexto social que exalta exageradamente o relacionamento sexual fora de seu
significado transcendente que o torna lícito e santo somente no contexto do matrimônio, que para os filhos de
Deus, pelo sacramento, é ministério do amor esponsal fecundo de Cristo pela Igreja. Ao mesmo tempo pode a
pastoral juvenil oferecer oportunidade para ressaltar a devida responsabilidade daí decorrente.
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1.19 – Merece particular atenção a amizade entre os jovens no aprofundamento das relações interpessoais,
especialmente no tempo do namoro. Na vivência concreta das pessoas considerem-se com destaque as crises
no amor e as possibilidades de discernimento na escolha da pessoa amada.
1.20 – Na pastoral da juventude, as celebrações litúrgicas específicas terão papel fundamental na educação. As
missas para jovens, as celebrações penitenciais como educadoras da consciência cristã, poderão desempenhar
papel importante na educação para o amor. Nestas ocasiões sejam focalizados os aspectos de alegria, de
renúncia, de sacrifício e de esperança que todo amor verdadeiro inclui em sua própria dinâmica. Insista-se, de
maneira peculiar, no autodomínio e no combate ao egoísmo. Tais celebrações contribuem para a consolidação
desses valores e para a formação da consciência.
2. Preparação próxima para o casamento
2.1 –
O objetivo da preparação próxima para o matrimônio é propiciar aos noivos um aprofundamento na
compreensão e vivência do amor, bem como de sua celebração sacramental; conscientizá-los mais ainda a
respeito das próprias responsabilidades, capacitá-los de fato para uma opção verdadeiramente adulta,
consciente e livre, com que venham a assumir as exigências de um casamento feito perante a Igreja; e tornálos conhecedores dos meios de que disporão para viver a vida matrimonial conforme o ideal evangélico.
2.2 –
Essa preparação próxima não deve limitar-se apenas à informação intelectual sobre os pontos
básicos da doutrina católica do matrimônio. Muito menos limitar-se-á aos aspectos exclusivamente biológicos
ou higiênicos, esquecendo ou ignorando a dimensão do sacramento. Há de incluir também os aspectos
essenciais de formação integral da vida cristã nas suas dimensões de conversão, de prática das virtudes, de
compromisso sócio-político, de vida de vocação, de participação litúrgica etc.
2.3 –
Particularmente há de ensinar-se aos noivos que pelo sacramento do matrimônio a “sociedade
conjugal” é elevada a ministério da Igreja para o serviço de sua caridade esponsal. Por isso os cônjuges unidos
entre si por essa caridade esponsal da Igreja, da qual participam em virtude do sacramento do matrimônio, são
elevados à condição de ministros dessa mesma caridade da Esposa de Cristo.
2.4 –
O ideal é que essa preparação se estenda por um tempo razoável, acompanhando os períodos do
namoro e principalmente do noivado, durante os quais se empreguem os múltiplos e variados meios para
atender aos diversos aspectos que ela inclui.
2.5 –
Excelente forma de preparação próxima para o casamento é o catecumenato matrimonial, em que se
tenta uma experiência de vida de fé, iluminada por uma evangelização e catequese mais intensas, ao mesmo
tempo que acompanhada por um esforço de vida cristã mais profunda, alimentada pelos sacramentos da
penitência e da eucaristia.
Tal “experiência de vida” é possível e deve ser incentivada nas Comunidades Eclesiais de Base. Aliás, a
participação das famílias, e de modo especial dos jovens, na vida das CEBs, já constitui um catecumenato
permanente para o casamento. Mesmo na paróquia maior, essa forma de catecumenato matrimonial deve ser
propiciada àqueles noivos que são capazes de uma preparação mais profunda.
Menos formal que o “curso de noivos”, esse catecumenato pode ser realizado nas casas, acompanhando cada
casal de noivos ou agrupando vários. Ele expressa muito mais a participação da comunidade, e integra
progressivamente os novos casais na vida eclesial. Para este serviço é preciso preocupar-se seriamente com a
formação dos casais que o assumirão como verdadeiro ministério permanente e não apenas como tarefa
ocasional.
2.6 –
Como ponto de chegada de uma preparação mais remota, o curso de noivos pode ser
particularmente eficaz. As experiências neste campo são as mais diversas, seja quanto aos métodos e
conteúdos, seja quanto às convergências básicas e divergências acidentais. Uma análise dos seus métodos e
conteúdos mostrou que esses encontros carecem de séria e profunda revisão, devendo sempre adaptar-se às
diferentes situações nas cidades e no interior (cf. Pastoral da Família, Comunicado Mensal, nº 291, 1976, pp.
1237ss).
2.7 –
Seria desejável que se estabelecessem, em âmbito nacional, vários roteiros mínimos de conteúdo
para a preparação para o matrimônio das várias camadas sociais e cristãs das comunidades, deixando às
equipes encarregadas a criatividade de métodos capazes de atender concretamente aos jovens que se
preparam.
2.8 –
A importância da catequese pré-matrimonial torna-se mais evidente quando vista como ocasião
privilegiada e, às vezes, única para a apresentação explícita, aos nubentes, da verdadeira perspectiva
sacramental do matrimônio cristão. Por isso o conteúdo dos “Encontros de Noivos” não pode restringir-se
apenas aos aspectos diretamente relacionados com a vida conjugal. Deve abranger o conjunto da vida cristã
dentro da condição de vida familiar, bem como a preparação explícita para a celebração do sacramento e
abertura de toda a família para a sociedade. A verdadeira evangelização quanto ao sacramento do matrimônio
deverá propor a mensagem evangélica com toda a clareza, incluindo suas exigências peculiares. A conversão
para a vivência sacramental do matrimônio deve superar a forma simplista de religiosidade que induz a
procurar uma cerimônia na Igreja e a buscar uma instrução apenas sobre aspectos psicológicos desvinculados
da vida sacramental.
2.9 – Entre os pontos essenciais que devem constar de uma catequese pré-matrimonial autêntica, é preciso
recordar: 1) o matrimônio é uma “sociedade” entre dois filhos de Deus; 2) destinada a realizá-los como filhos
de Deus até a plenitude; 3) pela vivência do amor-caridade como sinal e instrumento do amor fecundo de
Cristo por sua Igreja; 4) pela procriação e educação consciente e generosa dos filhos, como objetiva e concreta
realização do amor conjugal, consagrado pela caridade fecunda de Cristo por sua Igreja; 5) superação do
dualismo que separa matéria/espírito, corpo/alma, levando os jovens a compreenderem que, na vivência
humana do seu amor, é que se explicita e se realiza a dimensão sacramental do casamento; 6) a superação da
superstição e da visão mágica do sacramento pelo entendimento de que sua eficácia depende da firmeza de
disposição interior e do esforço em vista do compromisso de amor assumido de forma adulta; 7) a
compreensão de que a fé implica compromisso ético para com a justiça e o amor ao próximo, o qual deve ser
vivido no matrimônio e transbordar para a comunidade em que a família está inserida; 8) a compreensão de
que o amor humano é uma imagem do amor de Deus que se caracteriza pela gratuidade; 9) o entendimento de
que o sacramento só deve ser assumido com prévia evangelização consciente, com opção de fé, de modo que,
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por coerência e autenticidade, não devem os nubentes assumi-lo por simples imposição social (cf. Pastoral da
Família, Comunicado Mensal, nº 291, p. 1294).
2.10 – Nas sedes paroquiais e nas comunidades do interior onde já se conseguiram agentes de pastoral
devidamente capacitados para isso, seja estabelecida como norma geral a obrigatoriedade da catequese
matrimonial. A não-obrigatoriedade levaria exatamente os jovens e as famílias mais precisadas a se eximirem
dessa catequese. O problema da liberdade versus obrigatoriedade, não há de colocar-se quando se trata da
preparação para o casamento. Ele tem lugar quando se trata de casar ou não na Igreja. Aqueles que livremente
escolhem casar na Igreja aceitam implicitamente as condições que esta exige.
2.11 – Nos outros lugares onde não existem ainda os agentes de pastoral necessários para tal catequese, até
que eles sejam formados – o que urge conseguir o mais rapidamente possível – será preciso contentar-se com
uma preparação mais resumida antes do casamento, a qual nunca deve omitir-se.
2.12 – Os padres e os agentes de pastoral assim como os demais cristãos com capacidade para propor uma
catequese matrimonial eficiente, sejam incentivados a assumir tão importante ministério.
2.13 – Julga-se também necessário organizar serviços de aconselhamento pré-matrimonial a cargo de equipes
especializadas e em coordenação com a Pastoral da Família e movimentos de juventude. Estejam esses
serviços ao alcance de todos os que deles necessitarem, sem distinção de classe ou nível econômico. Sua
existência merece, por parte dos meios competentes, a devida di-vulgação.
2.14 – Parte importante da preparação próxima para o casamento é o processo de habilitação, no qual, devido
a sua importância, não faltem os encontros dos nubentes com o sacerdote.
Esses encontros, longe de reduzir-se a puro formalismo burocrático, devem acontecer em espírito de serviço
que os pastores, solicitamente, prestam aos fiéis na sua caminhada de preparação para o novo estado de vida
que desejam abraçar, de conformidade com os apelos de Deus e as orientações da Igreja.
2.15 – Nesses encontros, que não convém adiar até as vésperas da data do casamento, cuidem os sacerdotes
de verificar se os nubentes estão dispostos a assumir a vivência do matrimônio com todas as suas exigências,
inclusive a de fidelidade total, nas várias circunstâncias e situações de sua vida conjugal e familiar.
2.16 – Tais disposições dos nubentes devem explicitar-se numa declaração de que aceitam o matrimônio tal
como a Igreja o entende, incluindo a indissolubilidade.
B) – Situações particulares
3. Um problema pastoral: a “falta de fé” dos nubentes
3.1 – Um grave problema pastoral diz respeito à admissão ao sacramento do matrimônio daqueles batizados
que, embora declarem não ter fé, pedem o casamento religioso por outros motivos (respeito à tradição ou às
conveniências sociais, insistência das famílias, desejo de não entristecer o futuro cônjuge etc.).
3.2 – Ninguém, a não ser Deus, pode medir a fé de um batizado e expressar um juízo definitivo sobre sua
existência e autenticidade. De outro lado, a Igreja, comunidade que vive e expressa sua fé também através de
sinais externos e sociais, deve formar um juízo sobre as condições de fé dos que quiserem celebrar os
sacramentos.
3.3 – Na atual legislação e disciplina eclesiásticas, em fase de renovação, não existem disposições claras a
respeito do problema que aqui nos preocupa e que está se tornando cada vez mais freqüente, hoje em dia. As
reflexões e sugestões ora apresentadas terão portanto de ser assumidas pelos responsáveis com muita
prudência e espírito pastoral, evitando atitudes arbitrárias, tanto no sentido rigorista quanto no sentido oposto.
3.4 – Quando os batizados que pedem o matrimônio cristão se revelam indiferentes ou declaram explicitamente
que não crêem, a Igreja percebe com maior necessidade e urgência sua responsabilidade de evangelizar.
3.5 – Se somente uma das partes declara ter perdido a fé, enquanto a outra crê, a Igreja aceita a celebração
do sacramento, na esperança de que a vida comum no matrimônio, sustentada pela graça sacramental e pelo
testemunho do cônjuge que tem fé, possa ajudar o outro a reencontrar a fé e nela crescer (cf. 1 Pd 3,1-2).
3.6 – De qualquer forma, é de evitar-se tanto a recusa imediata quanto a fácil aceitação da celebração do
sacramento, em todos os casos em que haja dúvida sobre a fé dos que pedem o casamento religioso. A Igreja
não é nem instituição burocrática nem comunidade de perfeitos. Sua pastoral exige uma atitude de
compreensão, de diálogo e de evangelização, instando os noivos a participarem efetivamente da vida da
comunidade. O próprio pedido do sacramento será uma oportunidade precisa de evangelização e catequese.
3.7 – Uma atitude pastoral justa e equilibrada exige que não se sacrifique nem a verdade nem a caridade.
Antes de recusar a celebração do sacramento, deve o pastor paciente e repetidamente tentar obter um gesto
de fé. Se, depois de tudo, vier a Igreja a recusar o sacramento, essa recusa terá sido um gesto de respeito à
própria personalidade de quem, pedindo o sacramento, reconhece não ter fé. Terá sido igualmente uma opção
pastoral, dolorosa mas significativa, no atual contexto de uma sociedade, por muitos aspectos secularizada,
onde as opções religiosas devem ser assumidas de modo mais consciente e pessoal.
3.8 – Para iluminar ainda melhor a atitude a ser tomada pelo pastor nestas situações, é oportuno lembrar: 1º)
o direito fundamental dos batizados ao matrimônio cristão, de tal modo que nem o Bispo nem a Conferência
Episcopal têm autoridade para estabelecer impedimentos à celebração do sacramento do matrimônio; 2º) a
necessidade da fé para a validade do matrimônio cristão. Com relação a isso, a falta de fé não se prova pela
ausência, nem mesmo muito prolongada, da prática religiosa por parte dos nubentes. Somente uma recusa
positiva do valor sacramental do matrimônio comprovará a falta de fé, tornando inválido o matrimônio, se
celebrado. Tal recusa da sacramentalidade do matrimônio pode configurar-se sob diversos aspectos:
– enquanto os noivos, como ministros do sacramento, excluem a intenção de fazer o que faz a Igreja;
– enquanto os noivos, como destinatários, excluem a vontade de receber o matrimônio como sacramento;
– enquanto excluem as propriedades essenciais de unidade e indissolubilidade do matrimônio (cf. CDC,
can. 1013, § 2, 1084 e 1086,2);
– enquanto, apesar de afirmarem ter fé, participam habitualmente de cultos não-cristãos (umbanda, candomblé
etc.).
3.9 –
Quando, portanto, houver “falta de fé” dos dois nubentes, claramente explicitada pela recusa da
sacramentalidade do casamento, nem os nubentes tem o direito de insistir no pedido da celebração do
sacramento, que seria inválido, nem poderá o padre admitir tal celebração.
3.10 – Por outro lado, se as disposições dos nubentes não impedem a válida recepção do sacramento, o padre
não lhes poderá recusá-la, ainda que duvide de uma recepção proveitosa por parte deles, a quem terá
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procurado esclarecer a respeito da responsabilidade que assumem, no intuito de abri-los a uma recepção mais
plena da graça sacramental.
4. Matrimônios mistos
4.1 –
Por matrimônio misto entendemos aqui, em sentido estrito, o “matrimônio entre duas pessoas
batizadas, das quais uma seja católica e a outra não-católica”. A Igreja dá especial atenção a esses
matrimônios mistos, pois “aqueles que acreditam em Cristo e recebem devidamente o Batismo, estão
constituídos numa certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica” (cf. Unitatis Redintegratio,
3).
4.2. – Essa comunhão é mais plena com os Orientais separados, que conservam em suas Igrejas, os
verdadeiros sacramentos, particularmente a ordem e a eucaristia. O mesmo não acontece com as Igrejas ditas
“reformadas” ou “protestantes”, cuja doutrina e praxe relativas aos sacramentos diferem das da Igreja Católica.
Em geral, as comunidades nascidas da Reforma protestante não consideram o matrimônio como sacramento,
embora lhe atribuam certo caráter sagrado, como instituição que corresponde à vontade de Deus.
4.3.– Ao aplicar os princípios ecumênicos do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica modificou notavelmente a
disciplina estabelecida pelo Código de Direito Canônico com relação aos matrimônios mistos. No momento
atual, a disciplina é regida principalmente pela instrução “Matrimonii Sacramentum” da Sagrada Congregação
para a Doutrina da Fé (19.03.1966; cf. REB 26, 2, junho de 1966, pp. 416-419); pelo decreto “Crescens
Matrimoniorum” da Sagrada Congregação para a Igreja Oriental (22.02.67; REB 27, 2, junho de 1967, pp. 410411); e pelo motu próprio “Matrimonia Mixta” de Paulo VI (31.03.1970; cf. REB 30, 2, junho de 1970, pp. 400405); complementados para o Brasil pelas Normas complementares da CNBB (cf. Comunicado Mensal, 1970, nº
216/217, pp. 59-60; SEDOC, vol. 3, col. 625-626).
4.4. – De acordo com os documentos citados, as principais normas em vigor para o matrimônio misto são as
seguintes:
4.4.1. – Exige-se dispensa prévia do impedimento canônico, por parte do Ordinário do lugar.
4.4.2.– Exige-se que a ambas as partes seja ministrada a conv eniente instrução prévia sobre os fins e as
propriedades essenciais do matrimônio, os quais nenhum dos dois contraentes pode “excluir”; esta preparação
poderá ser feita no âmbito dos “cursos de noivos”, mas geralmente será oportuna uma instrução pessoal da
parte não-católica, pelo vigário ou por pessoas ou casais por ele credenciados; ou ainda, onde existirem
relações ecumênicas mais desenvolvidas, poderá haver um entendimento com os ministros da confissão nãocatólica para uma preparação interconfessional.
4.4.3. – Para obter a dispensa do Ordinário, além da apresentação de causas reais, exige-se da parte católica
uma declaração, preferivelmente por escrito, de que está disposta a afastar de si o perigo de perder a fé e a
promessa de que fará todo o possível para que toda a prole venha a ser batizada e educada na Igreja Católica.
4.4.4.– A parte não-católica será informada claramente das promessas e obrigações da parte católica.
4.4.5. – Nos casos de matrimônio de um católico com um cristão oriental, a forma canônica da celebração do
matrimônio só obriga para a liceidade; para a validade basta a presença de um ministro sacro, mesmo nãocatólico, mas validamente ordenado.
4.4.6. – Nos casos de matrimônio de um católico com cristão não-oriental (anglicano, protestante etc.), a forma
canônica é requerida, normalmente, para a validade. Em caso de graves dificuldades, porém, o Ordinário do
lugar tem faculdade de dispensar da forma canônica segundo critérios estabelecidos de modo uniforme –
quanto possível – entre os Bispos da mesma região. Em substituição da forma canônica dispensada, exigir-se-á
prestação de consentimento dos nubentes em ato público, religioso ou civil, a ser registrado também nos livros
da paróquia.
4.4.7. – Para a forma litúrgica, usa-se o rito do matrimônio sem missa ou, com licença do Bispo, o rito do
matrimônio na missa, respeitadas as normas da lei geral em relação à comunhão eucarística.
4.4.8. – É proibida qualquer cerimônia que possa dar aparência de duplicidade ao rito do matrimônio, que é um
só; isto não exclui que o ministro de um rito não-católico participe ativamente de alguns momentos da
cerimônia do rito católico, como na exortação final aos noivos, após os atos presididos pelo ministro católico
que recebe o consentimento.
4.4.9. – Cristãos separados podem ser padrinhos ou testemunhas num casamento católico, e católicos podem
ser testemunhas e padrinhos de um casamento celebrado entre cristãos não-católicos, quando válido.
4.4.10. – Cabe ao Bispo, aos párocos e a todo o povo de Deus ajudar o cônjuge católico e os filhos nascidos do
matrimônio misto no desempenho de suas obrigações e na educação da fé, sempre visando a desenvolver a
unidade da vida conjugal e familiar, que tem fundamento no batismo cristão que ambos os cônjuges
receberam.
4.4.11. – Nos casos em que católicos, que se casaram com outros cristãos sem preencher as condições para a
validade de seu enlace, desejem voltar à prática dos sacramentos, exige-se deles a renovação do
consentimento na forma das disposições canônicas ou, se isto for impossível por recusa da parte não-católica, o
Ordinário do lugar pode conceder a “sanatio in radice” (cf. M.P. “Matrimonia Mixta”, nº 16).
4.5. – “Dioceses ou Regiões, onde for o caso, promovam também entendimentos com as direções de outras
Igrejas ou Confissões Religiosas sobre uma pastoral conjunta dos casamentos mistos e sobre outras
providências cabíveis” (cf. Normas complementares da CNBB de 1970, nº 1. 2). Entre essas providências
desejáveis, assinala-se a oportunidade de preparar um ritual ecumênico para a celebração do matrimônio
misto, ao menos com aquelas Igrejas que mais se abrem ao relacionamento ecumênico e se dispõem a
caminhar em direção de uma unidade sempre mais estreita.
4.6. – Sugere-se também especial atenção aos casamentos mistos celebrados com dispensa de forma canônica.
Ao invés de simplesmente conferir-se validade ao ato civil, realizado perante o juiz, seria conveniente permitir
ou até aconselhar uma celebração num lugar de culto, em clima de oração e de fé. Para esta celebração exigirse-á a licença do Ordinário do lugar.
5. Ação pastoral da igreja face a problemas familiares especiais
O número dos problemas matrimoniais e familiares está em aumento, colocando em perigo ou até levando ao
fracasso muitos casamentos. As novas condições sociais e culturais dificultam grandemente a fidelidade entre
os cônjuges. A situação atual do casamento, menos apoiado externamente que na sociedade patriarcal, exige
dos cônjuges um grau de maturidade e de ajustamento mais profundo e mais difícil.
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Neste contexto, a ação pastoral da Igreja encontra problemas novos, que dela exigem antes de tudo um
discernimento lúcido e a elaboração de respostas adequadas. Encontrar essas respostas não é fácil e exige
empenho generoso e perspicaz por parte da Igreja. Ser-lhe-á certamente guia e conforto precioso o exemplo de
Jesus, neste como nos outros campos da ação pastoral, Mestre sábio e caridoso, que, proclamando com firmeza
a lei nova com suas exigências (cf. Mt 5,20 ss; 19,1-12 etc.), sabe ao mesmo tempo acolher os pecadores e
proíbe julgar os irmãos (cf. Mt 7,1-15). “Ele foi intransigente para com o mal, porém misericordioso para com
os homens” (Papa Paulo VI).
5.1 – Uniões de fato não-regularizadas
5.1.1 – Crescente número de pessoas unem-se para formar família sem a preocupação de qualquer mediação
ou reconhecimento, seja religioso por parte da Igreja, seja civil por parte do Estado. São uniões constituídas
pela só e exclusiva decisão de indivíduos, que recusam ou dispensam a interferência de qualquer instância
reguladora ou autoridade sancionadora da constituição da família.
5.1.2 – Entre tais uniões de fato, é preciso distinguir parte das causas e motivos que as provocam. Nas
camadas marginalizadas das grandes metrópoles e também de certas áreas rurais, devido às precaríssimas
condições de vida em que se encontram, as pessoas envolvidas nem chegam a colocar o problema da
necessidade ou conveniência de tal regularização. Entre setores da juventude vai-se espalhando a praxe da
união de fato, sem reconhecimento jurídico, como etapa inicial de experiências sem maior engajamento, a qual
segundo eles serviria como preparação e garantia de um compromisso ulterior a ser assumido oficialmente. Em
outras faixas da população, existem ainda a decisão e o empenho para um compromisso matrimonial sério,
mas com a recusa explícita de quaisquer “papéis oficiais”. É claro que essas idéias errôneas e essa praxe
amoral têm que ser combatidas. Na sua evangelização deve a Igreja, a fim de levar essas pessoas a idéias e
atitudes corretas, esclarecê-las continuamente sobre o erro em que incorrem, devido muitas vezes à escassa
formação religioso-cristã que as torna incapazes de conhecer a grandeza do amor humano e do sacramento que
as santifica.
5.1.3 – A Igreja reconhece como positivas as exigências de liberdade responsável e de autenticidade das
pessoas, bem como certas transformações da instituição matrimonial e familiar já em curso de realização.
Julga, porém, que é contrária ao caráter comunitário da própria vida humana, especialmente quando adquire
sua plenitude, e prejudicial para a sociedade e para os próprios casais, a abolição da instituição familiar ou o
abandono do matrimônio ao arbítrio individual e à instabilidade de sentimentos e paixões.
5.1.4 – A Igreja, portanto, deseja que toda união matrimonial seja jurídica e socialmente reconhecida, tanto
pelo Estado quanto no âmbito da comunidade eclesial. Ela proclama que o matrimônio é um sacramento com
todas as conseqüências daí decorrentes. Por isso, em sua ação pastoral, há de empenhar-se para que as
pessoas ligadas por uniões matrimoniais de fato, levem livremente sua união à estabilidade e plenitude dos
valores humanos que já contém embrionariamente e ao reconhecimento civil e religioso perante a sociedade e
perante Deus.
5.1.5 – A Igreja, a partir do conhecimento dos motivos conducentes a tais situações, proporá e adotará
medidas preventivas, que evitem a multiplicação das uniões irregulares, bem como providências eficazes, que
permitam a solução dos casos existentes.
5.2 – Forma civil e forma canônica do casamento
5.2.1 – A Igreja afirma que um só é o casamento de seus fiéis, o qual só pode ser celebrado validamente na
forma canônica, isto é, na forma estabelecida por sua disciplina própria.
5.2.2 – Ao mesmo tempo, contudo, deseja também que não faltem ao casamento religioso seus efeitos civis,
isto é, o que as leis do país prescrevem como vantagens, garantias, direitos adquiridos, responsabilidades
legais, obrigações civis reconhecidas e outros favores no campo do direito da família.
5.2.3 – Em nosso país, tais efeitos podem ficar assegurados ao casamento eclesiástico, seja pelo ato efetuado
perante o oficial civil separadamente, seja mediante celebração única, na Igreja, que por inscrição em registro
público, na forma da lei, tem os mesmos efeitos do ato civil (cf. Lei nº 1110).
5.2.4 – Normalmente, todo casamento religioso celebrado sem efeitos civis, deve ser precedido ou
oportunamente seguido da realização do ato civil, efetuado perante oficial competente (cf. Concílio Plenário
Brasileiro, nº 300).
5.2.5 – A circunstância pela qual, atualmente, a lei do Estado prevê a possibilidade do divórcio, que é a
cessação dos efeitos civis do matrimônio, não é motivo para que a Igreja abandone a praxe da celebração única
do casamento com duplo efeito, isto é, a celebração do casamento religioso com efeitos civis. É óbvio que, nos
casos de casamentos assim realizados, um eventual divórcio civil não afeta o matrimônio religioso.
5.2.6 – De outro lado, incumbe aos pastores em geral e aos agentes de pastoral o dever de tudo fazer para que
os casais católicos unidos só pelo contrato civil possam ser devidamente esclarecidos e caridosamente
orientados para que assumam a legitimação e santificação de sua vida a dois pelo sacramento do matrimônio.
5.3 – Casamento religioso de casados apenas civilmente e separados
5.3.1– A admissão ao sacramento do matrimônio de pessoa unida por contrato civil com outra e dela separada,
há de merecer da parte dos pastores particular atenção.
A Igreja, no Brasil, sempre determinou que o casamento religioso, quando celebrado sem efeitos civis, fosse
precedido ou oportunamente seguido do contrato civil, para a garantia de guarda dos efeitos legais, em favor
dos cônjuges e sua prole.
5.3.2 – Diante da situação acima referida, levando-se em conta:
1º) que para o católico a única forma válida de casamento é a assegurada nas normas do Direito Canônico;
2º) que a impossibilidade de outro contrato civil antes da emenda constitucional do divórcio tornava sem
garantias legais um eventual casamento religioso de pessoas unidas por contrato civil com outra e dela
separada;
3º) que, para certos casamentos realizados só no civil, poder-se-ia invocar o prescrito no cânon 1098 do Código
de Direito Canônico: estabeleceram-se neste particular diferentes praxes nas dioceses, desde a permissão do
casamento religioso diante de certas circunstâncias, até a rejeição de tal casamento assumida por vários
bispos.
5.3.3 – Tal diversidade de praxes pastorais em assunto tão relevante não deixa de gerar graves inconvenientes
para a convivência cristã e social.
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5.3.4 – Sendo pois grandemente de desejar uma prática pastoral comum, neste ponto, parecem dignas de
aceitação no momento presente as seguintes indicações, para os casos de pessoas casadas só no civil, que
pedem o casamento religioso, após uma separação de todo irrecuperável:
– não se consagre uma facilitação total, que poderia significar a aceitação de um recurso de pessoas mal
intencionadas a procurarem o contrato civil, com a alternativa de tentar uma segunda união através do
casamento religioso;
– exija-se certidão de batismo efetuado antes do casamento civil;
– investigue-se sobre a possibilidade do valor canônico do casamento civil anterior, em virtude do cânon 1089
do Código de Direito Canônico;
– haja acurado estudo de cada caso, com o senso pastoral orientado por alguns critérios:
* sinais satisfatórios de fé, quando alguém pede o sacramento da Igreja, com o desejo sincero de constituir
uma família fundada na vivência das virtudes cristãs;
* testemunho de participação na vida comunitária da Igreja através de ações de justiça, caridade, amor ao
próximo;
* tempo razoavelmente longo de separação do outro cônjuge;
* prova de divórcio ou de desquite legal do casamento civil anterior, enquanto possível;
* amparo ao outro cônjuge (sobretudo à mulher) e aos filhos, se houver;
* incidência de falta de liberdade, ou existência real de pressões quando da celebração do contrato civil;
* declaração formal, por escrito, de que reconhecem a indissolubilidade do casamento religioso e a aceitam,
como a entende a Igreja Católica;
– exija-se, enquanto possível, celebrar-se sempre o casamento religioso juntamente com o novo contrato civil;
– supostos esses critérios, levem-se em conta, de modo especial, as razões pastorais que aconselham essa
nova união, perante a Igreja;
– se após acurado exame for aceito para tais casos o pedido de casamento religioso, seja este celebrado com a
máxima discrição possível.
5.3.5 – A admissão ao casamento religioso será autorizada pelo Ordinário do lugar, que chegará a esta decisão
depois da verificação das indicações pertinentes por parte do pároco responsável pelo encaminhamento do
processo de habilitação matrimonial, sempre de forma discreta.
5.4 – Separação de fato e/ou legal
5.4.1 – O matrimônio postula por sua própria natureza a comunhão dos cônjuges no lar. Comunhão que não
significa apenas presença física mas amor, corresponsabilidade, confiança e respeito mútuo. A separação de
fato, acompanhada ou não de separação legal, desfaz a comunhão de vida e marca como que o fracasso, a não
realização do casamento. Há, porém, causas que não só justificam a separação, legal ou não, mas até a
aconselham. A análise dessas causas, de um ponto de vista pastoral, não se limite a considerar unicamente os
atos externos e concretos que a legislação vigente, civil ou eclesiástica, considera como culposos, mas a
possibilidade maior ou menor de realizar-se uma convivência harmoniosa, de superarem-se incompatibilidades
pessoais e manter-se uma comunhão de vida.
5.4.2 – Quaisquer que sejam os motivos que levam à separação, o fracasso de um casamento, iniciado um dia
cheio de esperança, traz sempre consigo um peso e, muitas vezes, um drama terrível para ambos os esposos.
Na maioria das vezes, os que se separam são oprimidos por sentimentos de decepção, resignação, recriminação
contra si mesmos ou contra o outro, quando não chegam a pensar que já não tem mais sentido nenhum a vida.
Só raramente é que tal dolorosa experiência pode contribuir para o amadurecimento de uma pessoa,
permitindo-lhe recomeçar uma vida nova.
5.4.3 – Idêntica atitude vale para a comunidade cristã, que não tornará ainda mais dolorosa a situação do casal
separado ou a caminho da separação, mas lhe oferecerá compreensão e solidariedade.
Mais do que isso, a comunidade cristã deverá procurar – seja com a ajuda de peritos e conselheiros
qualificados, seja pela solidariedade fraterna de outras famílias – oferecer às famílias em dificuldades o apoio
de um diálogo e de uma orientação, que ajudem os cônjuges a discernir melhor seus problemas e a encontrar
os caminhos de sua superação. E se a separação vier a consumar-se, a comunidade cristã continuará
assegurando, com discrição e fraternidade, seu apoio e acolhida aos cônjuges separados, prestando, também,
especial apoio a seus filhos.
5.4.4 – Diante do costume de pedir a separação judicial só perante o tribunal civil e diante das novas
circunstâncias da introdução legal do divórcio no Brasil, a Igreja reafirma que a separação dos cônjuges que
importe ruptura do vínculo matrimonial, seja só de fato, seja judicial, não constitui de modo nenhum razão ou
base para nova união matrimonial válida.
5.4.5 – Os cônjuges que se encontram em graves dificuldades e que se acreditam lesados em seus direitos,
submetam suas causas aos tribunais eclesiásticos diocesanos, recentemente reorganizados, que poderão
contribuir para a solução das situações mais difíceis. Cabe ao clero, de modo especial, fazer conhecidos os
Tribunais e orientar os fiéis que podem ou devem recorrer a eles. Cumpre, então, dotar esses Tribunais dos
recursos que lhes garantam o funcionamento regular e eficaz e que possibilitem aos pobres servir-se
gratuitamente dos seus préstimos. Muitos problemas poderão ser resolvidos como convém.
5.5 – Os divorciados
5.5.1 – Também perante os divorciados, a atitude da Igreja deve inspirar-se na atitude de Cristo: proclamação
clara da verdade sobre o matrimônio e sua indissolubilidade, condenação do erro doutrinário do divórcio, e
atitude de amor e respeito para com o irmão que errou, a fim de levá-lo a mudanças de vida.
5.5.2 – Por isso a Igreja não só reafirma sua oposição ao princípio do divórcio, que separa o que Deus uniu e
prejudica a família, mas também se recusa a aceitar todas aquelas atitudes e praxes que poderiam implicar
num menor apreço para com o matrimônio cristão indissolúvel.
5.5.3 – De outro lado, diante dos fatos consumados de cônjuges católicos que se separaram pelo divórcio e que
constituíram uma segunda família, especialmente diante daqueles que procuram a comunidade eclesial e
manifestam a vontade de manter com ela um relacionamento mais profundo, a Igreja deve assumir uma
atitude de autêntica misericórdia, como sempre fez em relação a seus filhos que vivem em estado contrário à
vontade de Deus.
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5.5.4 – Em primeiro lugar, a misericórdia impõe o discernimento. A atitude pastoral levará a examinar, com
justiça e com amor, cada caso concreto, ponderando todas as circunstâncias particulares, evitando qualquer
preconceito ou generalização. Examinar-se-á, de modo especial, a condição de cada um dos fiéis face ao
divórcio eventualmente concluído: se foi causa do divórcio ou se foi vítima do mesmo; se simplesmente
resultou divorciado, apesar de sua oposição, pela iniciativa do outro.
5.5.5 – Sobretudo o divorciado não pode ser reduzido unicamente ao seu divórcio. A pessoa é mais que a
situação em que está envolvida. Há de considerar-se toda a sua existência e todo o seu comportamento. Pode
haver um comportamento instável, egoísta, descompromissado com os valores autênticos, mas pode haver
também um esforço sério para viver autenticamente a nova experiência matrimonial, a educação dos filhos, a
profissão, os deveres para com o próximo e a sociedade.
5.5.6 – Diante disso, a comunidade cristã e os agentes de pastoral familiar têm uma oportunidade de ação
efetiva.
Embora a Igreja não admita os divorciados a novo casamento religioso, não pode deixar de ajudá-los
fraternalmente, mesmo no caso dos que o contraíram segundo a lei civil. Todo o esforço será então
desenvolvido para que se abram os caminhos à sua reconciliação com Deus, pela renúncia ao estado ilegítimo
em que vivem. Permanece o impedimento à comunhão eucarística, segundo a disciplina vigente da Igreja. Os
divorciados recasados, enquanto permanecerem neste estado, não podem receber sacramentos, e os
presbíteros e diáconos são proibidos de dar-lhes bênçãos que possam simular sacramentos.
5.5.7 – A comunidade cristã tem consciência de suas próprias falhas e fraquezas, que precisam do perdão e da
misericórdia do Senhor.
5.5.8 – Muito importantes serão, então, os contatos entre o divorciado e a comunidade eclesial, seja por
iniciativa desta, seja por iniciativa daquele. Muitas vezes, esses contatos poderão iniciar-se quando o divorciado
solicita ao padre ou à comunidade eclesial algo para si ou para seus filhos. Nesses contatos, não se devem
esconder os problemas, mas estabelecer-se o diálogo franco e aberto, marcado pela naturalidade e
compreensão, em fidelidade à verdade, à justiça e à caridade. Facilite-se um relacionamento mais estreito do
divorciado com o sacerdote, com outras famílias cristãs e com a comunidade eclesial. Incentive-se sua inserção
em movimentos de leigos que o ajudem a enfrentar com mais segurança os problemas da vida familiar e os
específicos da sua situação particular.
5.5.9 – Partindo das necessidades que sente e manifesta, da disposição que revela, dos valores que vive e em
que crê, a ele devem estar abertas as possibilidades de desempenhar tarefas na comunidade, de ouvir e
aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, de sentir-se acolhido e engajado, de tal modo que seja
favorecido o seu crescimento pessoal e se sinta estimulado para o serviço dos outros.
5.5.10
– A Pastoral dos divorciados é uma realidade nova, um caminho ainda difícil. Uns reclamam novas
atitudes da Igreja. Outros interpretam mal os gestos de misericórdia e se escandalizam. Será, portanto, preciso
usar de muita discrição e sabedoria, para descobrir uma pastoral mais humana, sem nunca ceder à fidelidade e
à verdade. Será necessário esclarecer a comunidade e ajudá-la a assumir, gradativamente, atitudes mais
coerentes com a misericórdia cristã.
5.5.11
– Para todos os cristãos, tenham ou não encontrado graves dificuldades em seu casamento, vale a
palavra que o Papa Paulo VI dirigia a um grupo de casais: Não percam a coragem na hora da fraqueza. Nosso
Deus é Pai, cheio de bondade e ternura, cheio de solicitude e superabundante de amor para com seus filhos
que enfrentam a fadiga do caminho. E a Igreja é mãe que deseja ajudá-los a viver na plenitude da vida, esse
ideal do casamento, do qual ela recorda, junto com a beleza, também todas as exigências.
Nota:177
cf. CNBB, 8° Plano de Pastoral.

