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Sobram evidências de que estamos imersos em 
um tempo:- 

 Crise de paradigmas e das utopias, 

 Das ciências e da razão, 

 Dos metarrelatos e das instituições, 

 De identidade, 

 Das religiões, 

 De valores, etc. 

 

 



 Ocasião de novas oportunidades, mas sob a 
condição de não fugirmos dela. 

 Crise e metamorfose, passagem, travessia, só 
que tanto para o morte como para um novo 
nascimento, dependendo de como a 
enfrentarmos. 

 Se fugirmos – presságio de fim catastrófico 

 Se assumir – prenúncio de tempo pascal  



Tempo permeado de 
incertezas e angústias, mas 

tendente à criatividade do que 
ao plágio ou ao agarrar-se a 

velhas seguranças de um 
passado sem retorno. 



 

 A saída da crise, não está em ser anti-
moderno ou pré-moderno, nem em ser pós-
moderno ou em aferrar-se à modernidade. 
Mas sim, em dar um passo a mais dentro da 
modernidade, dar respostas novas às novas 
perguntas, de criar o novo em nosso 
presente, alicerçados nas conquistas do 
passado. 



 Tal crise da modernidade afeta diretamente a 
Igreja, pois nela está também implicado o 
Concílio Vaticano II, dado que, entre coisas, 
ele significou a reconciliação da Igreja com o 
mundo moderno, depois de cinco séculos de 
oposição e excomunhão em bloco. O que a 
modernidade representa para a humanidade 
o Vaticano II significa para a Igreja. 



 Pastoral da Conservação – que tem a 
desconhecer o atual processo de mudanças. 
 

 Pastoral Apologista – que tem medo delas, 
 

 Pastoral Secularista – que adota uma postura 
mimética e mercadológica diante delas, 
 

 Pastoral Liberacionista – que teima em nega-
las, achando que, na conjuntura atual, mudar 
e retroceder. 



Assim denominada por Medellin, e nomeada por 
Aparecida. 

Modelo de pastoral do regime de cristandade, 
 Funciona centrada no padre e na paróquia e, no 

seio desta, na matriz, 
Ainda hoje a matriz o único espaço de contato 

com a Igreja, para muitos católicos, 
A vivência cristã baseada na recepção dos 

Sacramentos e na observância dos mandamentos 
da Igreja. 

A recepção dos Sacramentos salva por si só, 
sendo eles recebidos e acolhidos como “remédio” 
ou “vacina espiritual 



Assume a defesa da instituição católica diante 
de uma sociedade anticlerical, 

 

Guarda das verdades da fé em face de uma 
razão secularizante, que não reconhece 
senão o que pode ser comprovado pelas 
ciências. 

 

E antimoderna,  



Propõe-se responder as necessidades 
imediatas das pessoas, 

Onde o passado perdeu relevância e o futuro 
é incerto, o corpo constitui a referência da 
realidade presente, deixando-se levar pelas 
sensações e professando uma espécie de 
“religião do corpo”, 

Confunde salvação com prosperidade 
material, saúde física e realização afetiva, 

É religião à la carte: Deus como objeto de 
desejos pessoais 



Solo fértil para os mercadores da boa-fé, no 
seio do atual, próspero e rentável mercado do 
religioso. 

Religião já é produto mais rentável do 
capitalismo, 

Surgimento de “comunidades invisíveis”, 
Compostas por cristão sem Igreja, sem 

vínculos comunitários, 
A mídia usada para reduzir a religião à esfera 

do privado ao espetáculo para entreter o 
público.  



Nascida da renovação do Concílio Vaticano II e da 
profética tradição latino-americana, 

Não quer perder a vista a indissociável conversão 
pessoal e das estruturas, a qual exige militância 
dos cristãos também na esfera política, à luz da 
opção preferencial pelos pobres, 

Não quer deixar a parceria com os movimentos 
sociais, a qual permitiu avanços nas políticas 
públicas de inclusão de amplos segmentos da 
população historicamente tratados como 
supérfluos e descartáveis. 



Deixa em segundo plano as questões mais 
ligadas a esfera da pessoa da subjetividade, 

A experiência pessoal do sagrado, visto como 
preocupação burguesa, 

Pastoral é sobretudo, pastoral social, em 
estreita relação com as lutas sociais em 
parceria com os segmentos da sociedade 
civil, empenhados na conquista das causas 
populares, com as mesmas mediações de 
sempre. 



 

 

 Em tempos de travessia e de criação de novas 
respostas a novas perguntas, de nada servem 
saídas pastorais providencialista ou modelos 

nostálgicos restauradores de um passado 
sem retorno. 



 Implantação da Igreja à encarnação do 
Evangelho na diversidade das culturas, 
gerando comunidades eclesiais com rosto 
próprio,  

 Da mera recepção dos sacramentos a 
processos de iniciação cristão estilo 
catecumenal, 

 Do ritualismo mágico a uma catequese 
mistagógica, 

 Da Igreja-massa a uma Igreja de pequenas 
comunidades acolhedoras e aconchegantes, 
 
 



 Da centralização na matriz paroquial a uma 
Igreja rede de comunidade de comunidades; 

 Aumento do tamanho dos templos à 
multiplicação de pequenas comunidades; 

 Comunidades territoriais a comunidades por 
eleição e afeto, 

 Do monopólio clerical ao protagonismo dos 
leigos, especialmente das mulheres, 

 Do catecismo à Bíblia, 
 Da doutrinação à formação teológica pastoral 

permanente, etc. 



 

 

 O Concílio Vaticano II, elaborou nova auto 
compreensão da Igreja:-  

 

 em diálogo com o mundo moderno, 

  

 em espírito de serviço, especialmente aos 
mais pobres. 



 Distinção entre Igreja e Reino de Deus, sendo 
este mais amplo, 

 Igreja local, porção e não parcela do povo de 
Deus, 

 O primado da Palavra na vida e na missão da 
Igreja – existe para evangelizar e não 
meramente para sacramentar, 

 Afirmação da base laical – cristãos, batizados, 
um povo profético, sacerdotal e régio, 

 Unidade da fé em torno do sensu fidei – 
magistério. 
 



 Para a salvação do mundo, em espírito de 
diálogo e serviço, 

 

 Liturgia resgando a centralidade do mistério 
pascal. 

 

 Coragem para mudar de roupagem, de 
abandonar formas e ação e estruturas 
obsoletas.  


