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Apresentação

Este curso sobre a Campanha da Fraternidade 2015
deseja levar nossas Comunidades a refletirem e a
tomarem atitudes positivas e concretas, no nosso
relacionamento de Igreja de Cristo com a Sociedade hoje.

O Concílio Vaticano II nos afirma que somos cidadãos
pertencentes a duas cidades: a terrestre e a celeste. A
Igreja de Cristo existe neste mundo e com ele vive e age.
É formada de homens e mulheres, membros da cidade
terrestre, chamados a constituírem a família dos filhos e
filhas de Deus, que deve crescer sempre até a vinda do
Senhor (cf. GS, 40).

O sonho da Igreja, segundo Isaías (65, 15-25), é que
haja um novo céu e uma nova terra, sem choros nem
gemidos, uma plena alegria, onde “quem fizer casa, nelas
vai morar, e quem plantar vinhedos, dos seus frutos vai
comer”. Através das pastorais sociais, a Igreja dialoga com
a Sociedade, no sentido de aperfeiçoar os processos de
participação do povo na construção de outro mundo
possível.

O Papa Francisco nos exorta ao Diálogo entre Igreja e
Sociedade: Ele pede a Deus que cresça o número de
políticos capazes de entrar num autêntico diálogo. E
afirma: “a Política, tão denegrida, é uma sublime vocação,
é uma das formas mais preciosas da caridade, porque
busca o bem comum” (EG, 205).
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A Igreja, vivendo sua realidade de Povo de Deus, tem
a consciência de que sua missão principal consiste em
estar a serviço da humanidade.

Jesus Cristo é o nosso grande modelo de relações
Igreja e Sociedade: “O Filho do Homem não veio para ser
servido, mas para servir” (Mc 10, 45). Ou como sintetiza o
Lema: “Eu vim para servir”. O Senhor Jesus deseja que
sejamos solidários com todos, de modo especial, com os
excluídos.

E o último encontro deste Cursinho, baseado no
diálogo de Jesus com Nicodemos, é um convite a toda a
Igreja no Brasil a se converter e renascer, para um intenso
e transformador diálogo com a Sociedade.

Com muita alegria, deixo minha bênção para o João
Rezende, SDN, que preparou este Curso da Campanha
da Fraternidade 2015, e para todos os que irão aplicá-lo
ou dele participar. Em Cristo Jesus, Senhor Nosso, que
veio para servir:

 Dom Emanuel Messias Oliveira
Bispo Diocesano de Caratinga

26/10/2014
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Introdução:

Mais uma vez a Igreja do Brasil nos convida a um
esforço concreto de conversão. Este ano, somos
convidados a nos voltar para a relação existente entre
Igreja e Sociedade.

Esta Campanha da Fraternidade (CF) 2015 traz como
tema: Fraternidade: Igreja e Sociedade, quer aprofundar,
à luz do Evangelho, o diálogo e a mútua colaboração entre
a Igreja e a sociedade. Para puxar e alavancar este tema
foi escolhido um texto no qual Jesus resume a sua missão
no mundo: “Eu vim para servir” (cf. Mc 10,45), que será o
lema desta CF:

A CF deste ano quer nos ajudar a ter consciência das
questões que desafiam a evangelização no serviço da
Igreja à sociedade. Quer nos incentivar a descobrir novos
métodos e novas linguagens para evangelizar e cooperar
na construção de uma sociedade justa e fraterna. Em
resumo, o objetivo geral desta CF é: “Aprofundar, à luz
do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a Igreja e a
sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico Vaticano
II, como serviço ao povo brasileiro, para a edificação do
Reino de Deus” (TB CF 2015).

Assim, tendo como pano de fundo o método Ver,
Julgar e Agir, depois de uma compreensão da nossa
missão, como cidadãos da cidade terrena e da cidade
celeste, vamos olhar a relação Igreja e Estado nos
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primeiros séculos da Igreja e no Vaticano II. Em seguida,
procuramos iluminar esta realidade com as atitudes de
Jesus e da Igreja no momento atual, procurando pistas
concretas para incentivar as pessoas e as comunidades a
exercerem seu protagonismo no contexto social em que
vivem.

Enfim, vamos buscar formas de atuar
profeticamente, à luz da evangélica opção preferencial
pelos pobres, para o desenvolvimento integral da pessoa
e para a construção de uma sociedade justa e solidária, a
fim de superar as relações desumanas e violentas. A
atuação da Igreja na sociedade é a forma concreta de
explicitar o rosto visível de nossa fé invisível.
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1º Encontro:
CIDADÃOS DE DUAS CIDADES

Chave de leitura: Atos 4,32-37.
1. Como era a vida da comunidade?
2. Por que os primeiros cristãos gozavam de grande

aceitação?
3. Qual é a provocação deste texto para CF 2015?

Neste segundo retrato das comunidades, Lucas diz
que elas cresciam sem perder a unidade e a
fraternidade. O fermento da Boa Nova ia penetrando
e transformando a sociedade. O diálogo das primeiras
comunidades com a sociedade tem sua inspiração na
ressurreição de Jesus (cf. At 4,33). A partir da fé em
Jesus ressuscitado e presente nas comunidades, vai-
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se restaurando a prática de uma sociedade dentro do
projeto de Deus. O critério da partilha é a necessida-
de de cada um. O testemunho de Barnabé deixa claro
que os bens têm uma hipoteca social, quer dizer, são
destinados a todos.

Todos os anos a Campanha da Fraternidade (CF)
vem acordar as nossas comunidades para o que é bá-
sico na vida cristã: a fraternidade. O individualismo
domina nossa sociedade e atinge também nossa
vivência cristã. Diante dos necessitados fazemos prá-
ticas de caridade, mutirões de solidariedade. Isto é
muito importante e tem um grande valor, mas ainda
não é tudo. Nossa fé exige desdobramentos sociais.

A CF tem sido uma expressão do diálogo da Igreja
com a sociedade. Ela tem proposto temas com grande
repercussão social que têm provocado e alimentado
o diálogo entre as pessoas de boa-vontade. Como, em
geral, as referências feitas à Igreja a identificam, ape-
nas, com uma parte dela mesma, ou seja, com a hie-
rarquia, aqui falamos da Igreja como Povo de Deus e
comunidade dos batizados. Pois, a missão da Igreja na
sociedade é responsabilidade de todos os seus mem-
bros.

Como afirmou o Concílio Vaticano II, os cristãos são
cidadãos de duas cidades: "O Concílio exorta os cris-
tãos, cidadãos de ambas as cidades, (assembleia visí-
vel e comunidade espiritual) a que procurem cumprir
fielmente os seus deveres terrenos, guiados pelo es-
pírito do Evangelho. [...] O cristão que descuida os seus
deveres temporais, falta aos seus deveres para com o
próximo e até para com o próprio Deus, e põe em ris-
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co a sua salvação eterna." (GS n.º 43). Todos os cris-
tãos, membros da comunidade de fé, são, simultane-
amente, membros da cidade dos homens, onde, com
a força inspiradora da fé, devem se empenhar no pro-
gresso da sociedade no seu conjunto. A Igreja cami-
nha com toda a humanidade e partilha o destino ter-
restre do mundo.

Todos os membros da Igreja devem tomar consci-
ência de que a contribuição positiva para a construção
da sociedade depende da qualidade do seu empenho,
em nome de Cristo e com o espírito do Evangelho, na
resolução dos problemas da comunidade humana. Do
mesmo modo, todos aqueles, pessoas e instituições,
que têm a responsabilidade de orientar a coisa públi-
ca, não podem esquecer que um número significativo
dos cidadãos são membros conscientes e ativos da
Igreja e estão simultaneamente comprometidos na
cidade dos homens, inspirados nos valores evangéli-
cos da sua fé. Este reconhecimento de que muitos ci-
dadãos são membros de "duas cidades", muito ajuda-
rá a situar as relações da Igreja com a sociedade, numa
linha positiva da busca do bem comum.

Este ano, a CF 2015 nos convida a manter um diálo-
go mais permanente com a sociedade. Um diálogo que
vai reforçando o processo de construção de um povo
que seja agente de sua transformação, que não vise
apenas resultados imediatos, mas procure atingir a raiz
da desigualdade social (cf. EG 202–224).

Este diálogo permanente vai nos levar a correr o
risco de acertar ou errar, mas que tem como referên-
cia o bem comum. Somos uma Igreja missionária, for-
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mada por discípulos missionários. “Não podemos fi-
car tranquilos, em espera passiva, em nosso templos”
(EG 15). “Os que mais desfrutam da vida são os que
deixam a segurança da margem e se apaixonam pela
missão de comunicar vida aos demais” (EG 10).

Dentro deste dialogo permanente, a CF 2015 colo-
ca para nós alguns desafios: Acreditamos que é possí-
vel dialogar com os que pensam e agem diferente de
nós? Não estamos dominados por um monólogo pes-
simista alegando que não tem jeito, e assim, “só Deus
resolve”?

Para aprofundamento: Em geral, estamos muito
empenhados em nossa missão no interior de nossas
comunidades. Temos consciência real de nossa mis-
são na sociedade? Como podemos ampliar essa mis-
são?
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2º  Encontro:
IGREJA E SOCIEDADE NOS PRIMEIROS SÉCULOS

Chave de leitura: Mateus 5,13-16.
1. Qual a missão que Jesus dá para os seus discípulos?
2. Quando o sal e a luz desempenham sua missão?
3. Nosso modo de ser sal e luz alimenta a esperança

do mundo?

Este texto de Mateus nos mostra que as comunida-
des não podem ficar fechadas em si mesmas, como se
nelas, “um ficasse olhando para a cara do outro”. Ser sal
que sai da saleira, penetra, desaparece no meio dos ali-
mentos para conservar, temperar e dar gosto; Ser luz que
brilha para sinalizar as manifestações do Reino. Na me-
dida em que a Igreja toma a sério sua missão de ser sal e
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luz, ela reafirma sua identidade de “Sinal do Reino” e faz
um diálogo construtivo com a sociedade. Quando a Igre-
ja se fecha, não dialoga com a sociedade caindo num
monólogo é porque o sal perdeu a validade e a luz per-
deu seu brilho.

Em seu ministério público, Jesus, sal e luz do mundo,
enfrentou de maneira enérgica o problema dos meca-
nismos injustos da sociedade de seu tempo. O proble-
ma fundamental foi com os líderes, responsáveis pelo
sistema religioso do Templo de Jerusalém e pela inter-
pretação da Lei. A exclusão, na Palestina do século I, não
é um problema somente social, político ou econômico.
A hipocrisia revestida de pretensa piedade tirava Jesus
“do sério”. Por isso sua vida foi uma constante busca de
defesa e promoção da vida.

Entre os primeiros cristãos, nos começos da caminha-
da da Igreja, a missão de ser sal e luz também foi levada
muito a sério. Ela tinha consciência de sua presença no
mundo e uma prática testemunhadora do projeto da Boa
Nova do Reino. Era uma Igreja solidária, atenta à situa-
ção do povo. E, por testemunhar o Cristo morto e Res-
suscitado, ela foi perseguida. Surgiram muitos mártires.
A força de seu relacionamento com a sociedade se dava
mais pelo testemunho de sua fé, que pela força de sua
identidade.

Com Constantino (Edito de Milão, 313), o Cristianis-
mo se tornou a religião oficial do Estado. A partir de en-
tão, a Igreja não só foi atingida em sua estrutura, mas
também a função e o lugar dos cristãos sofreram modifi-
cações. Os cristãos passaram a ter um relacionamento
de parceiros com a sociedade civil, fazendo parte de sua
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administração. Com a grande conversão de pagãos para
o Cristianismo houve uma diminuição de fervor, a vida
cristã ficou mais superficial, menos comprometida. Era o
surgimento da Cristandade.

Na Cristandade o Cristianismo é visto como um valor
absoluto e definitivo, capaz de ordenar a totalidade da
vida individual e coletiva. Desta maneira o Cristianismo
se fecha em posições dogmáticas. Não eram aceitas ou-
tras leituras acerca daquilo que era considerado como
cláusulas inegociáveis de sua identidade. Esta situação
dificultou muito o exercício livre, sincero e franco do di-
álogo. Fez surgir preconceitos e indiferenças.

Neste tempo acontece a sacralização da autoridade
social dos soberanos. O relacionamento da Igreja com o
Estado é muito próximo. Isto leva a uma troca de inte-
resses entre as partes. Os reis católicos participavam das
lutas da Contra Reforma Protestante e em troca recebi-
am favores da Igreja. A união entre Igreja e Estado é para
eliminar da sociedade os “hereges” que pensavam dife-
rente.

A Santa Sé, com a intenção de comprometer mais os
reis de Portugal na sua missão religiosa, confere a eles o
Padroado Régio sobre as novas terras descobertas. Des-
te modo, os reis de Portugal tornavam-se os chefes efe-
tivos da Igreja no Brasil. Eles tinham o direito de criar
novas paróquias e dioceses, nomear bispos, de fundar
seminários. Faziam a distribuição do clero, etc. A missão
profética da Igreja ficou enfraquecida.

Em síntese, a Cristandade medieval colocou o mun-
do numa relação difícil diante da Igreja. Ou o mundo es-
tava dentro dela ou sob sua tutela, e, assim, a Igreja o
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absorvia ou o dominava, impossibilitando-lhe de se
manifestar com sua dinâmica e validade própria. Ou o
mundo estava diante dela, visto em oposição a ela, como
lugar do pecado, e, então, a Igreja o condenava, impossi-
bilitando-se a si mesma de ver a bondade radical da cri-
ação e de ser fermento, sal e luz do mundo.

A cultura moderna que foi surgindo fez uma inver-
são: colocou no centro o homem e não o cristão. Enquan-
to germe e princípio do Reino de Deus no dia a dia da
história, a Igreja realiza sua missão no mundo e para o
mundo. Ela tem a missão de ser sal e luz do mundo. Não
encontra seu fim em si mesma, mas é mediadora da re-
lação entre Deus e os seres humanos e destes entre si. A
Igreja é sacramento de salvação, existe para a salvação
do mundo. Numa postura de diálogo e serviço, a Igreja
testemunha e anuncia a presença amorosa de Deus Pai
que, em seu Filho Jesus e no Espírito Santo, quer salvar o
homem todo e todos os homens.

Pergunta para aprofundamento: Em nossa prática re-
ligiosa ainda existem sinais de Cristandade? Quais?
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3º Encontro:
VATICANO II: UMA IGREJA EM DIÁLOGO

Chave de leitura: Atos 15,22-29.
1. Como agem os apóstolos e os anciãos?
2. Como foi tomada a decisão no final do Concílio de

Jerusalém?
3. Como este texto ilumina o diálogo da Igreja com o

mundo de hoje?

O texto acima nos revela que o Concílio de Jerusalém
foi a primeira reunião de toda a Igreja da época para
esclarecer e decidir a essência e a prática do Cristianis-
mo. Este Concílio foi o fruto de uma Igreja que ouvia e
dialogava com os diversos pontos de vista. Uma Igreja
que se abria para o mundo. A decisão é tomada de acor-
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do com a comunidade, na escuta do Espírito Santo. A
alegria despertada por esta reunião é o resultado da
experiência da liberdade. Não é preciso engolir a cultu-
ra dos missionários para abraçar a fé cristã.

Logo no início de seu pontificado, João XXIII experi-
menta as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústi-
as que envolviam a sociedade, de modo especial os po-
bres. Movido por esta experiência, ele convocou o Con-
cílio Vaticano II. Inseriu o novo Concílio dentro de uma
interpretação da história recente que comportava a su-
peração da atitude de condenações e de desconfianças
nas possibilidades e nas realizações dos homens em
sociedade. O sonho do Vaticano II era buscar remédios
pastorais para as aflições e indagações da humanidade
no mundo de hoje.

A Igreja conciliar procurou intensificar a solidarieda-
de, o respeito e o amor para com toda a humanidade.
Vem a certeza de que a Igreja realiza sua missão no mun-
do. A Igreja coloca como centro de suas preocupações,
não a si mesma, mas tudo aquilo que é humano. O ser
humano é o caminho da Igreja (cf. GS 3). Ela procura dei-
xar para trás uma posição autoritária cada vez mais dis-
tante da liberdade individual e da esfera social. É sinal
do Reino de Deus. É povo de Deus. Mediadora da rela-
ção entre Deus e os seres humanos e destes entre si. É
sacramento da salvação na forma de sinal, de mistério,
que vai se encarnando e se revelando na história. O en-
tendimento da Igreja como mistério facilita o diálogo
com o mundo, as culturas, as igrejas e as religiões.

O diálogo é a palavra chave para a correta compreen-
são do Vaticano II. Ele afasta a ideia de uma Igreja volta-
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da para si mesma. Leva a Igreja a entrar na história da
humanidade, participar da aventura humana e conviver
em sociedade. A Igreja, povo de Deus que renasce do
Vaticano II, coloca como princípio fundamental do diálo-
go a igualdade fundamental entre todas as pessoas (cf.
GS 29). A Igreja não pretende dominar o mundo, mas
servi-lo. Sua presença no interior da sociedade é ser si-
nal de solidariedade e não uma busca por privilégios e
poder. Uma Igreja que se esquece de si mesma em prol
da dignidade da pessoa humana.

O Concílio Vaticano II deixa claro que a finalidade da
Igreja é de ordem religiosa, mas sua missão no mundo
possui, essencialmente, uma dimensão social. Por não
se prender a nenhum sistema político, econômico ou
social, consegue maior alcance universal em sua ação,
podendo unir mais comunidades e nações (cf. GS 42). A
Igreja, contudo, não apenas colabora com a sociedade,
mas também é ajudada pela sociedade. Ela está firme-
mente persuadida de que pode receber preciosa e
diversificada ajuda do mundo, não só dos homens em
particular, mas também da sociedade (cf. GS 40).

A Igreja, vivendo sua realidade de Povo de Deus, toma
consciência de que sua missão principal consiste em es-
tar a serviço da humanidade. O Papa Francisco, tomando
como base a imagem dos discípulos de Emaús, falou so-
bre que atitude de diálogo espera da Igreja em relação
às pessoas que experimentam desorientação e um va-
zio interior na sociedade, até em decorrência de decep-
ções religiosas (cf. Lc 24,13-15). “São provocações desafi-
adoras: uma Igreja que não tenha medo de entrar na
noite deles; uma Igreja capaz de encontrá-los no seu ca-
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minho; uma Igreja capaz de inserir-se na sua conversa;
uma Igreja que saiba dialogar com aqueles que vagam
sem meta, com desencanto, desilusão, até mesmo do
cristianismo; uma Igreja capaz de acompanhar o regres-
so a Jerusalém” (cf. TB CF 2015 nº 231).

O Concílio indica um estilo novo de Igreja. Diálogo,
valorização e respeito pelo ser humano, cooperação com
todos para o bem da verdade, liberdade e justiça. O
Vaticano II, portanto, se abre para as dimensões das rea-
lidades temporais, da política, do social, do progresso,
da cultura, da paz e contra a guerra, da economia, da
promoção da pessoa e do desenvolvimento dos povos e
de sua libertação integral.

Pergunta para aprofundamento: Qual é a influência
do Vaticano II em nossas pastorais e movimentos? Cite
exemplos?
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4º Encontro:
FRANCISCO, O PAPA DO DIÁLOGO

Chave bíblica: João 4,11-16
1. Qual é a atitude do Bom Pastor?
2. Por que o mercenário foge?
3. Como este texto ilumina a presença da Igreja na

sociedade?

Este texto bíblico nos mostra que Jesus é um pastor
diferente. Ele é o bom pastor. Não exige a vida das ove-
lhas. Pelo contrário, dá a vida por elas. Quem não está
disposto a dar a vida pela vida do povo não pode ser
considerado pastor. É mercenário, alguém que se serve
do povo para manter seus interesses e privilégios, dei-
xando o povo morrer.

A exemplo de Jesus, a missão da Igreja no mundo é
ser uma presença que conduza as pessoas para fora de
todos os “currais” que oprimem e exploram. A proposta
do diálogo “Igreja e Sociedade”, feita pela CF 2015, tem
no papa Francisco um grande incentivo. Mais que suas
palavras, seus gestos nos provocam para um diálogo fran-
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co e sincero. Seu jeito simples de vida se tornou um ca-
nal aberto para todas as camadas sociais. Ele deixa as
pessoas muito a vontade e se torna uma boa notícia para
a Igreja e para além da Igreja.

O papa Francisco reafirma que, numa sociedade plu-
ral, o diálogo é a forma privilegiada de evangelização.
Lembra que: “Um diálogo é muito mais do que a comuni-
cação de uma verdade. Realiza-se pelo prazer de falar e
pelo bem concreto que se comunica através das pala-
vras entre aqueles que se amam. É um bem que não
consiste em coisas, mas nas próprias pessoas que mutu-
amente se dão no diálogo” (EG 142). O diálogo se faz na
alegria do Evangelho que nos ajuda a ter a prática da
“proximidade, abertura ao diferente, paciência, acolhi-
mento cordial que não condena” (EG 165).

Francisco insiste num diálogo participativo não só
dentro da Igreja, mas com toda a humanidade. “É neces-
sário chegar aonde são concebidas as novas histórias e
paradigmas, alcançar com a Palavra de Deus o núcleo
mais profundo da alma das cidades. Nas grandes cida-
des, pode observar-se uma trama em que grupos de pes-
soas compartilham as mesmas formas de sonhar a vida e
ilusões semelhantes, constituindo-se em novos setores
humanos, em territórios culturais, em cidades invisíveis.
Na realidade, convivem variadas formas culturais, mas
exercem muitas práticas de segregação e violência. A
Igreja é chamada a ser servidora de um diálogo difícil”
(EG 74).

Na articulação de diálogo e anúncio, o Papa Francisco
recomenda, como ponto de partida, a disposição de ou-
vir o outro. Evitar imposições. Partir dos anseios e de-
mandas dos interlocutores da evangelização.  Na sua Exor-
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tação: “A Alegria do Evangelho”, ao tratar da missão
evangelizadora, ele lembra que “o primeiro momento é
um diálogo pessoal, no qual a outra pessoa se exprime e
partilha as suas alegrias, as suas esperanças, as preocu-
pações com os seus entes queridos e muitas coisas que
enchem o coração. Só depois desta conversa é que se
pode apresentar a Palavra, seja pela leitura de algum
versículo ou de modo narrativo, mas sempre recordan-
do o anúncio fundamental: o amor pessoal de Deus que
Se fez homem entregou-se a Si mesmo por nós e, vivo,
oferece a sua salvação e a sua amizade” (EG 128).

Com respeito ao diálogo político na sociedade, o papa
Francisco pede a Deus que “cresça o número de políticos
capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efeti-
vamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos
males de nosso mundo. A política, tão denegrida, é uma
sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da
caridade, porque busca o bem comum” (EG 205).

O diálogo com a sociedade se faz a partir de nossa
responsabilidade cidadã. Não podemos “ser massa ar-
rastada pelas forças dominantes”. É preciso ter identida-
de. Em uma de suas homilias diárias (16.06.14) o papa
Francisco nos lembra que, em nossos relacionamentos
com a sociedade, devemos estar atentos à corrupção:
“Ela é um pecado comum, ‘acessível’, que comete aque-
la pessoa que tem autoridade sobre os outros. [...] e quem
paga o preço da corrupção são os pobres materiais e es-
pirituais”.

Pergunta para aprofundamento: O nosso entusias-
mo com o papa Francisco tem influenciado no nosso jei-
to de ser Igreja na sociedade? Como?
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5º. Encontro:
DIÁLOGO TRANSFORMADOR COM A SOCIEDADE

Chave de leitura: Isaías 65,17-25.
1. Qual é o projeto de Deus?
2. Como é a realização deste projeto?
3. Qual é a provocação deste texto para as nossas pas-

torais?

Este texto nos mostra o projeto de Deus é um mundo
de paz, de harmonia e de alegria. Ele é um estímulo no
diálogo da Igreja com a sociedade para que o projeto dos
homens coincida com o projeto de Deus. Este diálogo
visa eliminar a morte prematura, buscar qualidade de
vida. Que todos possam usufruir dos frutos de seu traba-
lho. Ter onde morar e trabalhar. Construir um mundo onde
as diferenças não sejam motivo de guerras, mas de enri-
quecimento. Na realidade estamos longe da realização
deste projeto de Deus. Esta situação é um desafio para
que a Igreja “saia para fora dos templos” para  dialogar
com a sociedade na busca do mundo profetizado por
Isaías.
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Este diálogo transformador com a sociedade tem sido
feito de uma maneira mais concreta através das pasto-
rais sociais. Elas significam a solicitude e o cuidado de
toda a Igreja para com as questões sociais, diante de si-
tuações reais de marginalização, exclusão e injustiça. Por
meio delas, a Igreja dialoga com a sociedade no sentido
de aperfeiçoar os processos de participação do povo na
construção de outro mundo possível. Este é o compro-
misso social e político na ação evangelizadora da Igreja,
que deve dialogar com a sociedade.

As pastorais sociais surgem entre nós nos anos 70,
num contexto de muita repressão contra os direitos hu-
manos pelo regime militar. Nesta época a Igreja no Brasil
era praticamente a única instituição que podia resistir à
violência das ditaduras. Na inspiração do Vaticano II,
vivenciado aqui na América Latina pela Conferência de
Medellin (1968), vão surgindo as Comunidades Eclesiais
de Base (CEBs), juntamente com as pastorais sociais. En-
tre elas podemos destacar: Pastoral da Terra (CPT), Con-
selho Indigenista Missionário (CIMI), pastoral dos
Migrantes, Carcerária, Mulher Marginalizada, da Crian-
ça, da Saúde, etc. Cada uma, do seu jeito, fazia a articula-
ção do diálogoentre fé e realidade.

A Igreja aqui no Brasil, dialogando com a Sociedade
brasileira, tem sido uma parceira indispensável em todo
processo de redemocratização do país. Os movimentos
pela abertura política, entre eles o da Anistia e Diretas
Já, a Constituinte, a lei “contra a Corrupção Eleitoral” co-
nhecida como Lei 9840/99, o “Projeto Ficha Limpa” e, mais
recentemente o “Projeto de iniciativa popular de refor-
ma política e eleições limpas” encontraram na Igreja for-
ça para sua articulação.
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Um grande desafio para a Igreja e, de modo especial
para as pastorais sociais, é trabalhar a nossa cultura polí-
tica. Ela ainda está muito envolvida com o clientelismo,
interesses pessoais acima do bem comum, etc. Ainda
existe a ideia de que Igreja não deve se envolver com
política. “Política é coisa suja e quem com os porcos se
mistura farelo come”. Diante destas dificuldades vem a
tentação da omissão, deixar o barco correr. Isto benefi-
cia a quem? Como fica a nossa fidelidade à Boa Nova que
tem a missão de abrir olhos, ouvidos e boca para que o
ano da graça aconteça (cf. Lc 4,18-19)?

O diálogo da Igreja com a sociedade política é parte
integrante da sua missão evangelizadora. Tem como ob-
jetivo iluminar as consciências, anunciar e promover os
valores humanos e evangélicos que devem inspirar a
conduta dos cristãos na vida pessoal e nas suas relações
sociais. O papa Francisco nos lembra: “ser cidadão fiel é
uma virtude e a participação na vida política é uma obri-
gação moral” (EG 220).

O diálogo Igreja e Sociedade não pode ficar só na base
de documentos e pronunciamentos. O que qualifica nos-
sas palavras é o lugar de onde falamos. O que fala mais
alto é o testemunho do serviço. “É com obras e gestos que
a comunidade missionária entra na vida diária dos outros,
encurta as distâncias, abaixa-se – se for necessário – to-
cando a carne sofredora de Cristo no povo” (EG 24).

Pergunta para aprofundamento: Diante dos desafios
de nossa sociedade, nossas pastorais têm tomado uma
atitude mais passiva ou profética? Por quê?
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6º Encontro:
EU VIM PARA SERVIR

Chave de leitura: Marcos 10,32-45.
1. O que vai acontecer com a subida para Jerusalém?
2. Qual é o pedido dos discípulos?
3. O que nos motiva no trabalho nas comunidades?

O texto bíblico traz o terceiro anúncio da paixão. Como
nos anúncios anteriores (cf. Mc 8,31-33 – 9,30-37), os discí-
pulos não se ligam ao assunto. Jesus insistia no serviço e
na doação entregando sua vida, eles disputavam os pri-
meiros lugares no Reino. Apesar da convivência de vários
anos com Jesus, eles ainda não tinham renovado sua ma-
neira de ver as coisas de acordo com o projeto da Boa
Nova. Olhavam para Jesus com olhar antigo. Queriam uma
retribuição pelo fato de estar no seguimento de Jesus.

Jesus subia para Jerusalém. Ele ia à frente e tinha
pressa. Tinha consciência de sua missão. Sua morte não
seria fruto de um destino cego. Era conseqüência do com-
promisso assumido com a missão que recebeu do Pai
junto aos excluídos: Anunciar um novo jeito de viver e
conviver na sociedade. Jesus alerta os discípulos sobre a
tortura e a morte que ele vai enfrentar em Jerusalém. O
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discípulo deve seguir o Mestre. Os discípulos estavam
espantados e os que estavam mais atrás sentiam muito
medo. O anúncio do sofrimento na cruz não combinava
com a idéia que eles tinham do Messias.

Os discípulos não entenderam a proposta de Jesus.
Estavam preocupados com os seus interesses. Isto levou
a um desentendimento entre eles. Querendo garantir
seu futuro. Seguiam Jesus sem uma entrega total ao bem
da humanidade. Jesus reagiu com firmeza: “Vocês não
sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem
beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados
no batismo em que eu vou ser batizado”? (Mc 10. 38). Os
discípulos dão uma resposta positiva, mas como que “da
boca para fora”. Poucos dias depois abandonam Jesus e
o deixam sozinho na hora do sofrimento (cf. Mc 14,50).

Diante da insistência dos discípulos na busca de posi-
ção de destaque, Jesus fala que os seus discípulos de-
vem ter uma nova compreensão do poder, diferente da
sociedade da época. As autoridades agiam conforme
entendiam (cf. Mc 6,17-29). O Império Romano controla-
va o mundo pelas armas, tributos e impostos. Concen-
trava a riqueza nas mãos de poucos. Jesus tinha outra
proposta: “quem de vocês quiser ser grande, deve tor-
nar-se o servidor” (Mc 10, 43).

O Lema da CF 2015: “Eu vim para servir” (cf. Mc 10,45)
retoma a definição de Jesus sobre a sua vida e sua mis-
são: “O Filho do Homem não veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida como resgate em favor de
muitos” (Mc 10, 45). Ele nos lembra que devemos ter
atitudes semelhantes ao Filho do Homem. Ele veio para
humanizar, por a vida acima da lei. Jesus é aquele que
nos revela a ternura de Deus, atitude indispensável no
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relacionamento humano. Ele nos ensina, diante dos de-
safios do mundo de hoje, a nunca desistir, nem desani-
mar, mesmo quando a “cana está rachada e o pavio está
para se apagar” (Is 42, 3).

Para realizar sua missão, Jesus nasce e vive em deter-
minado povo e realidade histórica. Assume nossa condi-
ção humana, menos no pecado. Jesus testemunha que
somente uma Igreja samaritana e serva, que cuida da
vida dos pobres, doentes e pecadores, uma Igreja de
avental cingido, somente ela pode desarmar-se de to-
das as pretensas seguranças, pode trabalhar por uma
cultura de paz e de não-violência, pode abrir-se ao diá-
logo e à cooperação com outras forças que comparti-
lham o mesmo sonho do Reino.

Nós também, como discípulos missionários, reafir-
mando a consciência de que somos Igreja Povo de Deus,
somos convidados ao diálogo com o mundo de hoje. Por
isso, como Igreja, devemos estar atentos à realidade,
com suas luzes e sombras, alegrias e preocupações. É
nesta situação variada que devemos viver e testemu-
nhar nossa fé, ser solidários com todos, de modo especi-
al com os excluídos. Procurar ter sempre uma atitude de
diálogo, de evangélica visão crítica, na busca de elemen-
tos comuns que permitam, em meio às diversidades de
compreensões, estabelecer fundamentos comuns para
a ação. (cf. DGAE n. 18). Esta CF 2015 quer nos lembrar
que também nós viemos ao mundo para servir. Estamos
aqui, de passagem, com a nobre missão de sermos ser-
vos da humanidade.

Pergunta para aprofundamento: Nossa militância na
política tem seguido mais de perto a atitude Jesus ou a
atitude daqueles dois discípulos? Por quê?
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7º Encontro:
É preciso nascer de novo

Chave de leitura: João 3, 1-15.
1. Qual é a atitude de Nicodemos diante de Jesus?
2. Qual é a exigência de Jesus?
3. Por que Nicodemos tem dificuldade de entender

Jesus?

O texto bíblico nos apresenta a conversa de
Nicodemos com Jesus. Nicodemos tinha ouvido falar das
coisas que Jesus estava realizando. Ficou impressionado
e queria conversar com Jesus para poder entender me-
lhor. Ele era um fariseu fiel e praticante e tinha na Lei a
sua fonte de vida e sua norma de conduta. Desejava sa-
ber se o novo que Jesus anunciava conferia com a Lei e
com suas ideais antigas. Pensava conhecer as coisas de
Deus. Nicodemos fez um elogio descomprometido a Je-
sus. Jesus responde que a única maneira se entender as
coisas de Deus era nascer de novo. Ai Nicodemos “entra
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em parafuso” e começa desconversar o assunto. Jesus
se admira de como um mestre em Israel não entende o
sentido deste “nascer de novo” (cf. Jo 3,10).

Nicodemos tinha idéias bonitas sobre Jesus, mas não
conseguia comprometer-se com ele. Ele tinha uma posi-
ção a zelar. Ele representava o Sinédrio que era um supre-
mo tribunal. Não convinha se expor. Nicodemos foi pro-
curar Jesus à noite, quer dizer, na escuridão. Segundo o
evangelho de João, escuridão representa as forças da
morte que se opõem à prática de vida presente em Jesus.

Jesus propõe a Nicodemos algo totalmente novo: “Eu
garanto a você: se alguém não nasce do alto, não poderá
ver o Reino de Deus” (Jo 3,3). Nicodemos toma as pala-
vras de Jesus ao “pé da letra”. Manifesta sua cegueira
provocada pelo seu fundamentalismo no entendimen-
to da Lei. Sente-se velho como a própria instituição que
representa e que gera mais morte que vida.

Nascer de novo é romper com tudo que gera a morte.
É aderir à prática de vida presente nas ações de Jesus. A
prática de Jesus é movida pelo amor sem limites, até ser
“levantado na cruz” (cf. Jo 3,14). “Nascer da água e do
Espírito Santo” é nascer para a prática de vida de Jesus.
Nicodemos queria um Jesus reformista que não fosse às
raízes da vida religiosa, social e política. Um Jesus que
fizesse apenas uma maquiagem na realidade, sem ir fun-
do nas estruturas do mal. Daí a sua dificuldade quanto ao
nascer de novo.

O diálogo de Jesus com Nicodemos ilumina o agir de
nossa CF 2015. Mais do que um gesto concreto (Coleta da
solidariedade) ele deve provocar em nossas comunida-
des um processo de renascimento constante. Isto exige
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de nós uma conversão permanente que vai desencade-
ando, em nossa vida de Igreja, uma conversão pastoral
que gere discípulos missionários.

O diálogo profético da Igreja com a sociedade passa
pela retomada do seu modo de ser proposto pelo Concí-
lio Vaticano II: Ser uma Igreja povo de Deus em diálogo
com o mundo. Uma “Igreja em saída” que não se fecha
em estruturas que lhe dê falsas seguranças. A conversão
para este jeito de ser Igreja é o grande desafio para o agir
desta CF 2015. Ele dá consistência às nossas ações
transformadoras.

Na medida em que vamos vivenciando esse modelo
de Igreja Povo de Deus, vamos fazendo a experiência do-
méstica do diálogo em nossas famílias e colocando as ba-
ses para levarmos à pratica a proposta e nossa Igreja do
Brasil: Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia.
Sem uma vivência da eclesiologia Povo de Deus, este pro-
jeto do documento 100, pode ficar comprometido.

Uma Igreja povo de Deus e uma paróquia que retoma
sua identidade como comunidade missionária, levam a
repensar sua responsabilidade em relação à sociedade,
trabalhando temas importantes como: sustentabilidade,
ameaças à vida em nossas comunidades, etc. Este jeito
de ser Igreja e paróquia vai clarear mais nosso diálogo
com a sociedade através do conhecimento e trabalho do
projeto popular de reforma política: “Coalizão pela re-
forma política democrática e eleições limpas”.

Pergunta para aprofundamento: As mudanças que
buscamos têm ido até as raízes ou apenas balançam ga-
lhos? Por quê?
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