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Conhecendo

Este livro de formação foi escrito para as lideranças das Comunidades 
Eclesiais de Base, para atender ao clamor feito pelos representantes 
das CEBs que compõem a equipe de animação de Minas Gerais. Sendo 
solicitado aos assessores Nelito Dornelas, Magda Melo e Manoel Godoy 
que cuidassem de sua elaboração.

Os encontros estão fundamentados na prática e vivência das CEBs, 
no acúmulo de experiência que elas possuem, no Magistério da Igreja 
Latino Americana, sobretudo, no Documento de Aparecida, como 
forma de sua popularização. Baseia-se também nos pronunciamentos 
dos Papas Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. 

O texto está distribuído em dez encontros, seguindo o método 
ver, julgar, agir e celebrar. Cada encontro apresenta as CEBs, lugar 
do encontro com a Palavra que nos liberta, busca uma iluminação 
bíblica e aponta um desafio do mundo urbano seguindo os que foram 
apresentados pelo 14° Intereclesial de CEBs em Londrina-PR, em 2018. 
Ao final de cada encontro são apresentadas algumas perguntas para 
ajudar no aprofundamento do tema. Os encontros podem ser usados 
de forma independente, sendo um excelente instrumento para 
capacitação de lideranças.

Assim queremos contribuir na construção e no fortalecimento de 
uma igreja rede de comunidades a partir das CEBs.

Equipe Estadual das CEBs de Minas Gerais
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Apresentação
Há quem pergunte se as CEBs ainda existem. Outros já afirmam 

categoricamente: CEBs é coisa do passado. Responder a essas questões 
não é tarefa fácil. Ainda mais porque, muitas vezes, elas revelam 
preconceitos, incompreensões ou críticas que permitem avaliações da 
caminhada. As comunidades eclesiais de base não são movimentos de 
Igreja, mas sim a Igreja toda em movimento, dinamizada pelo Espirito 
Santo, que promove a comunhão, articulando Palavra de Deus e Vida.

Nesse sentido, elas estão, sim, vivas e muito vivas. É claro que não 
vamos encontrá-las puras, como as vemos em nossas definições 
teóricas. Porém, seus elementos constitutivos os encontramos aqui e 
acolá, nesta ou noutra comunidade. Onde há comunidade centrada na 
Palavra de Deus, aí nos deparamos com as CEBs. Onde há comunidade 
aberta ao trabalho efetivo de leigos e leigas, aí têm CEBs. Onde há 
comunidade que articula bem a Palavra com a vida, a religião com a 
política, aí temos as CEBs. Onde há comunidade lutando para superar 
as injustiças, as discriminações e todo tipo de opressão e violência, 
podemos dizer que estamos diante de uma CEB. Onde vemos 
comunidades usando o método ver, julgar e agir, estamos diante da 
mais genuína tradição das CEBs. Ou seja, onde nossa Igreja se estrutura 
como casa da palavra, casa da eucaristia e casa da caridade (Cfr. Doc. 
100 da CNBB) aí temos redes de comunidades cristãs.

Nesta publicação, escrita por pessoas que conhecem a fundo a 
mística das Comunidades Eclesiais de Base, queremos partilhar a 
história e a experiência das CEBs em nosso país e regional. No trem 
das CEBs, sempre tem gente subindo no vagão, como também tem 
aqueles que se cansaram e ficaram na estação da vida, esperando 
outro trem passar. Aqui queremos abrir as portas de todos os vagões 



6

CEBs de Minas Gerais

para que subam os desencantados e sejam acolhidos por aqueles que 
nunca se desanimaram da viagem. 

Neste trem, há alguns passageiros ilustres que nos animam no 
percurso: Jesus Cristo e Maria, santos, santas e mártires, nossos bispos, 
padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas que sonham 
com um Povo de Deus organizado e comprometido com os mais 
pobres. Gente que acredita na Igreja em saída, proposta pelo Papa 
Francisco.

+ Vicente de Paula Ferreira, C.Ss.R.

Bispo referencial das CEBs no Regional Leste 2



Comunidades Eclesiais de Base: 
lugar de vivência da 

alegria do Evangelho, 
sustentando a Esperança

Primeiro Encontro
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Comunidades Eclesiais de Base: lugar de vivência da 
alegria do Evangelho, sustentando a Esperança

As Comunidades Eclesiais de Base, as CEBs, foram capazes de criar 
um método novo de ler a bíblia, de celebrar a fé e de olhar a realidade. 
Identificados com este novo método, muitas pessoas se reencantaram 
com a Igreja, renovaram a fé e alimentaram a esperança de muitas 
pessoas que se encontravam à margem da Igreja e da sociedade, 
trazendo-as para o seio da comunidade e o engajamento social.

Acreditando que a identidade e a missão do jeito CEBs traduzem o 
mistério de Cristo e as características que  Jesus quis para a sua Igreja, 
fortalecem e incendiam corações, tornando-os capazes de revitalizar a 
Igreja, para que ela cumpra sua principal missão: ser sinal do Reinado 
de Deus na sociedade,  não se conformando com os esquemas deste 
mundo (cf Rom 12, 1-12).

Mesmo diante de tantos desafios e mudanças de comportamentos, 
as Comunidades Eclesiais de Base vivem eticamente na solidariedade 
com o outro, contribuem muito na construção e fortalecimento de 
uma rede de solidariedade e de prática da justiça social. Acreditam e 
lutam pela construção de uma sociedade  diferente, justa, includente, 
onde caibam todos e toda a criação.

As CEBs traduzem  o pedido da exortação apostólica  Evangelii 
Nunciandi, do Bem aventurado Papa Paulo VI, de 1975, de que 
evangelizar não é, para quem quer que seja, um ato individual e 
isolado, mas profundamente eclesial. Nenhum evangelizador/a é o 
senhor/a absoluto/a da sua ação evangelizadora (EN 60). E reforçam o 
pensamento do Documento de Aparecida ao fazer vigorosa afirmação 
de que não há discipulado, seguimento a Cristo, sem comunhão, sem 
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comunidade (DAp 156). A fé em Jesus Cristo nos chegou através 
da comunidade eclesial e ela “nos dá uma família, a família universal 
de Deus na Igreja Católica. A fé nos liberta do isolamento do eu, porque 
nos conduz à comunhão”. 

As Comunidades Eclesiais de Base são escolas que ajudam a formar 
cristãos/cristãs comprometidos/as com sua fé, discípulos e discípulas, 
missionários e missionárias do Senhor, como testemunhas de uma 
entrega generosa, até mesmo com o derramamento do sangue de 
muitos de seus membros. Elas abraçam a experiência das primeiras 
comunidades, como estão descritas nos Atos dos Apóstolos (At 2,42-
47) (DAp 178).

Para desenvolver em seus membros “o amadurecimento no 
seguimento de Jesus e a paixão por anunciá-lo”, a Igreja precisa renovar-
se constantemente em sua vida e ardor missionário, transformando-
se em redes de comunidades, promovendo a “conversão pastoral”. Só 
assim a Igreja pode ser, para todos os batizados, casa e escola 
de comunhão, de participação e solidariedade. Em sua realidade 
social concreta e em comunidade, o discípulo e a discípula fazem 
a experiência do encontro com Jesus Cristo vivo, amadurecem sua 
vocação cristã, descobrem a riqueza e a graça de ser missionário 
e missionária e anunciam a Palavra com alegria (DAp 167). 

A descoberta de Deus presente na vida. As CEBs fazem uma 
descoberta progressiva de que a Palavra de Deus está na Bíblia e 
também na vida, e de que o objetivo principal da leitura da Bíblia não é 
interpretar somente a Bíblia, mas sim interpretar a vida com a ajuda da 
Bíblia. Descobre-se que Deus fala hoje, através dos fatos. Isto gera um 
entusiasmo muito grande. Não é tanto por causa das coisas novas que 
eles descobrem na Bíblia, mas muito mais por causa da confirmação 
que recebem de que a caminhada que estão fazendo é uma caminhada 
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bíblica e, assim, neles se renova a esperança. A Bíblia ajuda a descobrir 
que a Palavra de Deus, antes de ser lida na Bíblia, já existia na vida. “Na 
verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia” (Gn 28,16).

Boa Notícia para os pobres. A Bíblia entra por uma outra porta 
na vida do povo: pela porta da experiência pessoal e comunitária. Ela 
se faz presente não como um livro que impõe uma doutrina de cima 
para baixo, mas como uma Boa Nova que revela a presença libertadora 
de Deus na vida e na luta do povo. Os que participam dos grupos 
bíblicos, eles mesmos se encarregam de divulgar esta Boa Notícia e 
atraem outras pessoas para participar. “Venham ver um homem que 
me contou toda a minha vida!” (Jo 4,29). 

Bíblia e vida se misturam. Lendo assim a Bíblia, produz-se uma 
iluminação mútua entre Bíblia e vida. O sentido e o alcance da Bíblia 
aparecem e se enriquecem à luz do que se vive e sofre na vida, e vice-
versa. Para que se produza esta ligação profunda entre Bíblia e vida, é 
importante:

a) Ter nos olhos as perguntas reais que vêm da vida e da realidade 
sofrida de hoje. 

b) Descobrir que se pisa o mesmo chão, ontem e hoje.

c) Ter uma visão global da Bíblia que envolva os próprios leitores e 
leitoras e que esteja ligada com a situação concreta das suas vidas. 

Leitura envolvente. A interpretação que o povo faz da Bíblia é 
uma atividade envolvente que compreende não só a contribuição 
intelectual do exegeta, mas também e, sobretudo, todo o processo 
de participação da Comunidade: trabalho e estudo de grupo, leitura 
pessoal e comunitária, teatro, celebrações, orações, encenações, 
“enfim, tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, 
virtuoso ou que de qualquer maneira merece louvor” (Fl 4,8). Aqui 
aparecem a riqueza da criatividade popular e a amplidão das intuições 
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que vão nascendo.

Ambiente comunitário de fé. Para uma boa interpretação, é muito 
importante o ambiente de fé e de fraternidade, através de cantos, 
orações e celebrações. Sem este contexto do Espírito, não se chega 
a descobrir o sentido que o texto tem para nós hoje. Pois o sentido 
da Bíblia não é só uma ideia ou uma mensagem que se capta com a 
razão e se objetiva através de raciocínios; é também um sentir, uma 
consolação, um conforto que é sentido com o coração, “para que, pela 
perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, 
tenhamos esperança” (Rm 15,4).

Iluminação bíblica: A Igreja comunidade que nasce em 
Pentecostes

A Igreja nasce por obra do Espírito Santo. O Espírito que havia atuado 
em Israel, o povo de Deus da antiga Aliança e que atuou na encarnação 
e em toda a vida de Jesus, inclusive em sua morte, ressuscitando-o, 
é o mesmo Espírito que agora, após sua ressurreição, faz nascer a 
Igreja. Jesus colocou os fundamentos, pregou o Reino, reuniu os doze 
Apóstolos, discípulos e discípulas, porém, a Igreja somente aparece, 
estritamente falando, após a Páscoa. 

No capítulo dois dos Atos dos Apóstolos, Lucas transmite-nos 
uma narração cheia de símbolos sobre o nascimento da Igreja em 
Pentecostes: vento, línguas de fogo, compreensão da mensagem do 
evangelho por diferentes povos. 

Em seguida, Lucas vai mostrando os frutos dessa ação do Espírito 
de Jesus sobre aquele pequeno núcleo de discípulos: conversões, 
batismos, carismas, milagres, a vocação de Paulo, a pregação aos 
gentios, a missão de levar a Boa Nova a todos os povos, as perseguições 
e os martírios. Novamente aparece o Espírito de Jesus como aquele 
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que faz passar da morte à vida. 

De um grupo de homens e mulheres tímidos, covardes e duros 
de coração para entender as escrituras, o Espírito faz surgir uma 
comunidade Missionária, Universal, Católica, aberta a todas as raças 
e culturas, capaz de encarnar-se em todos os povos, superando toda 
divisão e discriminação.

Vejamos o pensamento do Patriarca de Antioquia, Ignácio IV, no 
qual apresenta a ligação intrínseca entre a Igreja e o Espírito Santo. 

“Sem o Espírito Santo, Deus fica distante, Cristo permanece no passado, 
o Evangelho é letra morta, a Igreja é apenas organização burocrática, a 
autoridade é tirania, a missão é propaganda, a vida cristã é uma moral 
escravizante. Porém, nele, numa unidade indissociável, o mundo é 
libertado e geme na descoberta do Reino, o homem está em luta contra 
a carne. Deus está aqui, Cristo ressuscitado está presente, o Evangelho 
é uma força vivificadora, a Igreja significa a comunhão Trinitária, a 
autoridade é serviço libertador, a missão é Pentecostes, a liturgia é 
memória e antecipação, a ação humana é coroada de divindade”.

Leia o capitulo segundo dos Atos dos apóstolos.

Desafios às CEBs no mundo urbano
A desigualdade social e a segregação urbana produzem uma 

forma grave de exclusão social, que é a limitação ao Direito à Cidade. 
A desigualdade social – e não exclusivamente a pobreza – está na 
origem dos muitos desafios que se apresentam, hoje, nas cidades. 
Por ser praticamente impossível definir objetivamente os problemas 
mais graves ou mais urgentes, apontamos aqueles mais sentidos pelos 
animadoras e animadores de CEBs. Cada um deles é analisado de forma 
abreviada, apontando-se em destaque os desafios que significam para 
o agir das CEBs. 
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Cabe assinalar que esses problemas se dão em áreas específicas, 
mas estão articulados entre si, permeados por este que apontamos 
como desafio básico: lutar contra a desigualdade, em todas as suas 
dimensões, e, ao mesmo tempo, superar a intolerância, reconhecendo 
e respeitando a diversidade, de modo a tornar a cidade efetivamente 
inclusiva.

1. O que significa concretamente na sua realidade lutar contra a 
desigualdade, superar a intolerância e respeitar as diferenças?

Primeiro desafio: Moradia
Nossas cidades não oferecem moradia de qualidade satisfatória 

a todas as famílias que nela vivem. Muitas pessoas moram em áreas 
insalubres ou de risco, muitas habitações não têm acesso aos serviços 
essenciais básicos, muitas famílias são obrigadas a compartilhar a 
mesma casa, outras têm gasto excessivo com aluguel e muita gente 
vive em cortiços. Na nomenclatura do IBGE, um conjunto de moradias 
precárias (favelas, comunidades, grotões, vilas, ressacas, mocambos, 
palafitas) constitui um aglomerado subnormal. É um nome técnico que 
esconde uma realidade desumana. A maior parte dos aglomerados 
subnormais se concentra em municípios integrantes de regiões 
metropolitanas. 

E ainda há a situação dramática das pessoas que vivem nas ruas. 
Trata-se de uma população heterogênea, mas que tem em comum a 
condição de pobreza absoluta, vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a falta de habitação convencional regular. Por isso utiliza 
a rua como espaço de moradia. Essa população sofre diferentes formas 
de violência, e uma delas é resultante de uma ideia de higienização: 
retirar das ruas os indesejáveis e levá-los para abrigos, sem resolver de 
fato seu problema de moradia. 



14

CEBs de Minas Gerais

Na realidade, nem todas as pessoas que estão nas ruas podem ser 
classificadas propriamente como “moradores de rua.” Aí se incluem 
pedintes que retornam para casa à noite, trabalhadores que moram na 
periferia e dormem na rua durante a semana, bem como vendedores 
ambulantes.

A política habitacional tem por finalidade resolver o problema da 
moradia, mas apesar de sua expansão nos últimos anos, estima-se 
que o déficit habitacional no país seja de 5,4 milhões de domicílios. O 
Programa Minha Casa Minha Vida, iniciado em 2009, representou um 
passo importante no acesso à moradia, pois entregou 2,4 milhões de 
casas até setembro de 2015. 

Entretanto, a política neoliberal de austeridade fiscal, que impõe 
cortes no orçamento, prejudica sua efetivação. Por outro lado, a 
qualidade arquitetônica e urbanística das moradias construídas 
acabou resultando, em geral, de baixa qualidade. São casas pré-
fabricadas, de rápida desvalorização e que têm o mesmo padrão 
para todo o país: residência com dois quartos. Uma dificuldade dos 
programas habitacionais é equacionar os aspectos de moradia, 
trabalho, mobilidade e lazer dos moradores e o lucro das construtoras. 
Nesse Programa foi por vezes usada a antiga fórmula de construção 
de conjuntos habitacionais em locais distantes, sem infraestrutura de 
serviços e sem uma rede de transporte adequada. 

Nesses casos, a política habitacional desvia-se de sua finalidade 
e resulta em segregação territorial da população pobre. Para ter 
qualidade satisfatória, a moradia precisa contar com infraestrutura 
de saneamento e energia, escolas e hospitais acessíveis e meios de 
transportes adequados. Não basta o acesso à habitação, é preciso ter 
acesso à cidade. 

Um país continental como o Brasil não pode ter uma solução única 
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para o problema da moradia popular, mas precisa incluir diferentes 
alternativas, como melhorar as condições de favelas e de suas unidades 
habitacionais, recuperar prédios abandonados e degradados, 
aproveitar imóveis desocupados localizados em áreas que já têm 
infraestrutura de serviços, subsidiar aluguéis sociais. 

Os novos empreendimentos imobiliários, públicos e privados, 
devem atender aos reais interesses sociais e ambientais.

Para debater e aprofundar
1. As CEBs de sua cidade ou região estimulam seus membros a 

participar de ações em favor de moradia digna para todas as famílias?  
Que tipo de ação?  Promovem mutirões? 

2. Participam ou apoiam o movimento de moradores sem-teto? 
Participam dos Conselhos municipais de cidadania? 

3. Como as CEBs vivem a alegria do evangelho?



Comunidades Eclesiais de Base: 
lugar de encontro com 
a Palavra de Deus 
na vida e na Bíblia

Segundo Encontro
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Comunidades Eclesiais de Base: lugar de encontro 
com a Palavra de Deus na vida e na Bíblia

Existe uma leitura bíblica que começou a se desenvolver entre os 
pobres do continente latino-americano, nas Comunidades Eclesiais de 
Base e nos pequenos círculos de estudo. Esta leitura dos pobres, apesar 
das diferenças próprias em cada país e região, tem causas comuns. Em 
primeiro lugar, os pobres levam para o interior da Bíblia os problemas 
de sua vida pessoal e de suas famílias. Fazem uma leitura bíblica que 
os auxilia na luta pela vida. Esta leitura bíblica é feita em comunidade, 
num trabalho de interpretação coletiva, um verdadeiro ato de fé na 
presença de Deus no meio da comunidade. Nesta leitura os pobres 
acolhem o texto naquilo que ele tem de mais fundamental: o texto 
é Palavra de Deus para nós hoje. Desta forma, colocam-se na escuta 
do que Deus quer dizer, dispostos a mudar de vida se assim o pedir o 
que está no texto bíblico. Esta prática tão simples e tão humilde das 
comunidades pobres gerou aquilo que chamamos de Leitura Popular 
da Bíblia. 

A grande contribuição das Comunidades Eclesiais de Base, surgidas 
na década de 1960, foi o redescobrimento da pessoa de Jesus Cristo a 
partir da leitura comunitária da Palavra de Deus.  Esse redescobrimento, 
em primeiro lugar, não foi efeito de investigação teológica, mas 
simplesmente porque o Evangelho reencontrou seu próprio lugar, 
aquele lugar onde deve ser lido e onde se torna Palavra para nós, a 
comunidade eclesial. Esse lugar é o mundo das pessoas simples, dos 
pobres e excluídos. 

Fiel à Tradição. Ao ler a Bíblia, o povo das Comunidades traz 
consigo a sua própria história e tem nos olhos os problemas que vem 
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da realidade dura da sua vida. A Bíblia aparece como um espelho, 
símbolo (Hb 9,9; 11,19), daquilo que ele mesmo vive hoje. Estabelece-
se, assim, uma ligação profunda entre Bíblia e vida que, às vezes, 
pode dar a impressão aparente de um concordismo superficial. Na 
realidade, é uma leitura de fé muito semelhante à leitura que faziam as 
comunidades dos primeiros cristãos (At 1,16-20; 2,29-35; 4,24-31) e os 
Santos Padres nos primeiros séculos das igrejas.

Emanuel, Deus Conosco. A partir desta nova ligação entre Bíblia 
e vida, os pobres fazem a descoberta, a maior de todas: “Se Deus 
esteve com aquele povo no passado, então Ele está também conosco 
nesta luta que fazemos para nos libertar. Ele escuta também o nosso 
clamor!” (cf. Ex 2,24; 3,7). Assim vai nascendo, imperceptivelmente 
uma nova experiência de Deus e da vida que se torna o critério mais 
determinante da leitura popular e ecumênica, na qual o olhar não se 
enxerga a si mesmo, mas o outro. 

Bíblia: livro da vida de cada dia. Antes de o povo ter esse contato 
mais vivido com a Palavra de Deus, para muitos, sobretudo na igreja 
católica, a Bíblia ficava longe. Era o livro dos “padres”, do clero. Mas 
agora ela chegou perto! O que era misterioso e inacessível, começou 
a fazer parte da vida quotidiana dos pobres. E junto com a sua Palavra, 
o próprio Deus chegou perto! “Vocês que antes estavam longe foram 
trazidos para perto!” (Ef 2,13). 

Bíblia: escrita para nós. Assim, aos poucos, foi surgindo uma nova 
maneira de se olhar a Bíblia e a sua interpretação. A Bíblia já não é 
vista como um livro estranho que pertence ao clero, mas como nosso 
livro, “escrito para nós que tocamos o fim dos tempos” (1Cor 10,11). Às 
vezes, para alguns, ela chega a ser o primeiro instrumento para uma 
análise mais crítica da realidade que hoje vivem. 

A redescoberta da pessoa de Jesus Cristo pelo povo simples das CEBs 
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foi constatada pelo teólogo e cardeal Joseph Ratzinger, o Papa emérito 
Bento XVI que assim o expressou:

“Às vezes parece ser tão complicado (ler a Bíblia) que se julga que só os 
estudiosos podem ter uma visão de conjunto. A exegese deu-nos muitos 
elementos positivos, mas também fez com que surgisse a impressão de 
que uma pessoa normal não é capaz de ler a Bíblia, porque tudo é tão 
complicado. Temos de voltar a aprender que a Bíblia diz alguma coisa a 
cada um e que é oferecida precisamente aos simples. Nesse caso dou razão 
a um movimento que surgiu no seio da teologia da libertação que fala 
da interpretação popular. De acordo com essa interpretação, o povo é o 
verdadeiro proprietário da Bíblia e, por isso, o seu verdadeiro intérprete. Não 
precisam conhecer todas as nuances críticas; compreendem o essencial. A 
teologia, com os seus grandes conhecimentos, não se tornará supérflua, 
até se tornará mais necessária no diálogo mundial das culturas. Mas não 
pode obscurecer a suprema simplicidade da fé que nos põe simplesmente 
diante de Deus, e diante de um Deus que se tornou próximo de mim ao 
fazer-se homem.”

Iluminação bíblica: As CEBs no cristianismo originário
No início do cristianismo, em Jerusalém, eram só judeus que 

participavam das comunidades. Na Samaria entraram nas comunidades 
os samaritanos. Em Antioquia surgiram os pagãos. Isso gerou conflitos 
de entendimento sobre a proposta de Jesus. Resolvem os problemas 
e os conflitos através de diálogo e muita reunião, culminando com a 
convocação do Concílio de Jerusalém.

Com a fundação de comunidades nas periferias de Corinto entre 
os pobres, novos conflitos surgiram, como a inveja, o racismo e o 
preconceito entre ricos e pobres.

As comunidades sofreram muitas perseguições de diversas formas. 
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Em Éfeso, houve até uma passeata organizada pelo Demétrio contra 
os cristãos.

As primeiras comunidades cristãs superam os conflitos e os desafios 
sustentados pelas quatro colunas descritas em Atos dos Apóstolos: 
“Perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na 
fração do pão e nas orações” (At 2,42).

Primeira Coluna: Ensinamento dos Apóstolos. É a nova referência 
da vida comunitária. É a nova leitura da vida e da Bíblia, a partir da 
experiência da encarnação, missão, perseguição, morte e ressurreição 
de Jesus. Como Jesus, as comunidades cristãs rompem com o 
ensinamento dos escribas. Em vez de seguir os doutores, seguem a 
liderança de doze pescadores que não foram formados na escola dos 
rabinos, mas na vida dura dos trabalhadores (At 4,13). 

 Segunda Coluna: Comunhão. Indica o novo ideal da vida 
comunitária.  Possuíam tudo em comum e não havia mais necessitados 
entre eles (At 2,44-45;4,32.34-35). O ideal era chegar a uma partilha 
não só dos bens, mas também dos sentimentos, “um só coração e 
uma só alma” (At 4,32; 1,14; 2,46). Superar as barreiras provenientes 
de religião, classe, sexo e raça (cf Gl 3,28; Cl 3,11; 1 Cor 12,13). Esta 
Comunhão é sagrada. Quem dela abusa para se promover morre para 
a comunidade. É a lição de Ananias e Safira (At 5,1-11).

Terceira Coluna: Fração do pão. Indica a nova fonte da vida 
comunitária. Faziam memória permanente de Jesus partilhando o 
pão com os discípulos e com os pobres (Jo 6, 11). Atualizavam o gesto 
de partilha que abriu os olhos dos discípulos de Emaús (Lc 24,30-35). 
Viviam o gesto supremo do “amor até o fim” (Jo 13,1), na eucaristia, “a 
comunhão com o sangue e o corpo de Cristo” (1 Cor 10,16).

Quarta Coluna: Orações. Indica o novo ambiente da vida 
comunitária. A dupla tarefa dos apóstolos: “permanecer assíduos 
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à oração e ao ministério da Palavra” (At 6,4). Através da Oração, 
permaneciam unidos entre si e a Deus (At 5,12b), e se fortaleciam na 
perseguição (At 4,23-31). Através da Palavra, descobriam o que Deus 
estava falando pelos fatos da vida. Conquistavam a simpatia do povo 
(At 2,47). 

Desafios no mundo urbano
Segundo desafio: Mobilidade urbana
A distância entre periferias e centro urbano não seria uma dificuldade 

séria para a população da periferia se nossas cidades oferecessem 
meios adequados de transporte coletivo, como ocorre noutras 
cidades do mundo. O incentivo aos meios de transporte individual, 
porém, tem causado problemas graves, principalmente nas grandes e 
médias cidades. A quantidade de automóveis no Brasil passou de 24,5 
milhões (2001) para 50,2 milhões (2012), e a de motocicletas passou 
de 4,5 milhões para 19,9 milhões, aumentando a poluição do ar, os 
congestionamentos e os acidentes de trânsito.

Em 2013, morreram 42.266 pessoas em acidentes de trânsito (dados 
do Ministério da Saúde).  O problema é particularmente grave no caso 
dos motociclistas: em 2013, ocorreram 12.040 acidentes com motos (e 
os motociclistas, na sua maioria homens jovens, representam 28% dos 
mortos no transporte terrestre). Junto com a superlotação dos veículos 
coletivos e as altas tarifas, há um impacto negativo na qualidade de 
vida. Já em pequenas cidades há deficiência de transporte público, 
com pouca frequência e veículos antigos, com manutenção deficiente.

É evidente que boas condições de mobilidade urbana diminuem 
muito a segregação das populações de menor poder aquisitivo, 
pois elas fazem maior número de pessoas usufruírem seu Direito à 
Cidade. Boa política de transportes é aquela que: • garante a prioridade 



22

CEBs de Minas Gerais

aos pedestres, • adapta os meios de transporte público às necessidades 
de pessoas idosas e as que têm deficiência, • incentiva os veículos 
que provocam pouca ou nenhuma poluição, como a bicicleta e o 
transporte sobre trilhos (trens, metrô, VLT - veículo leve sobre trilhos), 
• integra diferentes modais • cria estratégias de inclusão para jovens e 
para famílias de baixa renda, como passe-livre e bilhete único.

Para debater e aprofundar
1. As CEBs de sua cidade ou região estimulam seus membros a 

participar de ações em favor de transporte público de qualidade? 

2. Reflita em grupo sobre a relação entre transporte público e opção 
preferencial pelos pobres. O transporte público está a serviço dos 
pobres? Avalie a importância da política de transportes para combater 
a desigualdade sócio espacial prevalecente em nossas cidades.

3. Como as CEBs assumem o compromisso com a Palavra de Deus?



Comunidades Eclesiais de Base: 
lugar da experiência de Jesus 

na pessoa dos pobres

Terceiro Encontro
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Comunidades Eclesiais de Base: lugar da experiência 
de Jesus na pessoa dos pobres

A grande descoberta da pessoa de Jesus, feita em comunidade, 
levou os pobres e os simples a perceberem Jesus como um próximo e 
uma Boa Nova. Sendo Jesus entendido como Boa Nova, ele traz alegria, 
júbilo, gratidão e o compromisso com seu projeto de vida até o martírio.

A Paixão de Cristo, interpretada em comunidade, fez com que 
muitas pessoas descobrissem que não é só Jesus quem carregou a 
cruz e foi submetido aos piores tormentos. Sua paixão se inscreve no 
interior da paixão dolorosa do mundo. Seu sentido mais profundo 
reside em sua solidariedade para com todos os crucificados da história. 
Da consciência da relação da paixão do mundo com a paixão de Cristo 
nasce o desafio de enfrentar e superar as causas que as provocam, 
mediante o compromisso com a justiça por uma sociedade fraterna e 
solidária, em vista do Reino de Deus.

Assim expressa o documento de Aparecida: “Só a proximidade 
que nos faz amigos nos permite apreciar profundamente os valores 
dos pobres de hoje, seus legítimos desejos e seu modo próprio de 
viver a fé. A opção pelos pobres deve conduzir-nos à amizade com 
os pobres. Dia a dia, os pobres se fazem sujeitos da evangelização 
e da promoção humana integral: educam seus filhos na fé, vivem 
em constante solidariedade entre parentes e vizinhos, procuram 
constantemente a Deus e dão vida ao peregrinar da Igreja. À luz do 
evangelho reconhecemos sua imensa dignidade e seu valor sagrado 
aos olhos de Cristo, pobre como eles e excluído como eles. A partir 
dessa experiência cristã, compartilharemos com eles a defesa de seus 
direitos” (DAp 398).
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E mais: “A vida se acrescenta dando-a e se enfraquece no isolamento 
e na comodidade. De fato, os que mais desfrutam da vida são os 
que deixam da margem a segurança e se apaixonam pela missão 
de comunicar vida aos demais. O evangelho nos ajuda a descobrir 
que o cuidado enfermiço da própria vida depõe contra a qualidade 
humana e cristã dessa mesma vida. Vive-se muito melhor quando 
temos liberdade interior para doá-la: “Quem aprecia sua vida terrena, a 
perderá” (Jo 12, 25). Aqui descobrimos outra profunda lei da realidade: 
que a vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar 
vida aos outros. Isso é, definitivamente, a missão” (DAp 360). 

Esta constatação feita pelos bispos em Aparecida está muito 
presente na vida das CEBs.

Iluminação bíblica: As CEBs diante das perseguições nos anos 
70 DA ERA CRISTÃ

A comunidade do evangelista Marcos viveu os duros tempos dos 
anos setenta: 

1- Perseguição por parte do Império Romano; 

2- Rebelião dos judeus contra a invasão romana; 

3 - Problemas internos de liderança; 

A comunidade de Marcos escreve o Evangelho para oferecer uma 
resposta a estas desafiantes questões.

1- Existe perdão para quem negou a fé na perseguição de Nero?

2- Quem é Jesus? Como entender a sua Cruz? Ele é mesmo o Messias? 

3- A preocupação maior: Como ser discípulo/discípula de Jesus no 
meio desta situação tão complicada e tão difícil?

Frei Carlos Mesters nos ajuda a perceber que em Marcos encontramos 
sete critérios que devem estar presentes numa comunidade cristã 
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(Marcos 1,16-45). 

Primeiro critério: Criar comunidade. Mc 1,16-20. A primeira coisa 
que Jesus faz é chamar discípulos para segui-lo.  O primeiro objetivo da 
missão é congregar as pessoas em torno de Jesus. É criar comunidade. 
Jesus não trabalhou sozinho. Sempre em equipe, em comunidade.

Segundo critério: Despertar consciência crítica.  Mc 1,21-22. A 
primeira coisa que o povo percebe é a diferença entre o ensino de 
Jesus e o dos escribas. Faz parte da missão contribuir para que o povo 
crie consciência crítica. Eles diziam: “Um ensinamento novo, dado com 
autoridade... Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem!” (Mc 
1,27).

Terceiro critério: Combater o poder do mal. Mc 1,23-28.  O 
primeiro milagre de Jesus é a expulsão de um espírito impuro. Faz 
parte da missão combater o poder do mal que estraga a vida e aliena 
as pessoas de si mesmas, dos outros e de Deus. É devolver as pessoas 
a si mesmas, para que possam criar consciência crítica frente ao poder 
que as aliena de si mesmas. 

Quarto critério: Restaurar a vida para o serviço.  Mc 1,29-34. 
Jesus curou a sogra de Pedro, ela levantou-se e começou a servir. Em 
seguida cura muitos doentes. Faz parte da missão preocupar-se com 
os doentes de tal modo que possam voltar a prestar serviço aos outros. 
Não basta o assistencialismo. A missão é criar nas pessoas uma nova 
consciência de serviço.

Quinto critério: Permanecer unido ao Pai pela oração. Mc 1,35.  
Após um dia de trabalho até tarde, Jesus levantou bem cedo para 
poder rezar num lugar deserto. Faz parte da missão permanecer unido 
à fonte da Boa Nova que é o Pai, através da oração. A oração é o cimento 
que une entre si os tijolos das atividades e dá consistência e firmeza às 
paredes da casa.
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Sexto critério: Manter a consciência da missão.  Mc 1,36-39. Os 
discípulos gostaram do resultado e queriam que Jesus voltasse para 
trás e se alegrasse com o bem que foi realizado. Mas ele seguiu adiante. 
Faz parte da missão não se fechar no resultado já obtido, e manter viva 
a consciência da missão. 

Sétimo critério: Reintegrar os marginalizados na convivência. 
Mc 1,40-45. Jesus cura um leproso e pede que ele se apresente ao 
sacerdote para ser declarado purificado e voltar a conviver. Faz parte 
da missão acolher os marginalizados e reintegrá-los na convivência 
humana.

Estes sete pontos tão bem escolhidos por Marcos mostram o rumo 
da missão de Jesus: “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham 
em abundância!” (Jo 10,10). Estes mesmos sete pontos podem servir 
como avaliação para as nossas Comunidades Eclesiais de Base.

Desafios no mundo urbano
Terceiro desafio: Violência
A violência não é um fenômeno novo, nova é adversidade de 

formas que assume na atualidade: furtos, roubos, tiroteios, homicídios; 
disputas entre facções criminosas e entre estas e milícias ilegais; 
violência policial; grupos de extermínio; violência doméstica, abuso e 
exploração sexual, para citar somente as mais frequentes no mundo 
urbano. A percepção da violência depende também da forma como 
ela é tratada pelos meios de comunicação.

A desigualdade e a exclusão – e não exatamente a pobreza – estão 
na raiz da violência urbana, fazendo com que negros, indígenas, 
jovens, mulheres, idosos e pessoas LGBT estejam mais expostos 
a ela. Entre 2003 e 2013, o número de vítimas de homicídios do 
sexo feminino passou de 3.937 para 4.762, representando um 
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incremento de 21% na década. Assim, a identidade (“ser jovem”, 
“ser negro”, “ser mulher”, “ser gay” etc.) é fator que define quem 
está mais vulnerável à violência, pois categorias socialmente 
discriminadas ou desqualificadas são seu alvo predileto. 

No Brasil a violência letal tem índices alarmantes, semelhantes ou 
superiores aos encontrados em países em guerra. Em 2014 ao menos 
58.497 pessoas foram vítimas de mortes violentas no Brasil atingindo 
em especial jovens, negros e do sexo masculino. 

Estamos habituados a associar violência urbana e tráfico de drogas 
ilícitas. Essa relação existe, mas o problema é mais complexo do que 
aparece na visão corrente. Sabemos que a dependência química é 
uma questão de saúde pública e deve ser tratada neste âmbito, tanto 
em sua prevenção como no tratamento, mas a política de guerra às 
drogas transfere o problema para a área de competência da segurança 
pública, cuja ação baseia-se no aumento do policiamento e no 
confronto armado.

Ora, para enfrentar eficazmente essa questão é preciso compreender 
que o uso de drogas ilícitas é apenas o ponto final de uma enorme 
rede de produção, circulação, distribuição e consumo de drogas, 
apoiada pelo tráfico de armas.  É negócio altamente lucrativo, que 
ignora as fronteiras nacionais e enriquece quem o financia, deixando 
toda culpa sobre quem mora nos territórios segregados das cidades: 
jovens encarregados do comércio no varejo, e também os policiais e 
suas famílias. O combate efetivo ao tráfico de drogas ilícitas requer 
que essa população seja protegida – não atemorizada – e a repressão 
policial se dirija primeiramente aos núcleos agenciadores do tráfico 
internacional de drogas e armas e aos paraísos fiscais que o financiam. 

Estamos também habituados a focar unicamente as drogas ilícitas, 
deixando em segundo plano o álcool, cujo consumo abusivo está 
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associado a diversas situações de violência, especialmente os acidentes 
de trânsito e a violência doméstica. É preciso ampliar o foco da visão 
para encontrar uma solução efetiva para a diminuição da violência 
resultante do consumo de drogas.

Para debater e aprofundar
1. As CEBs de sua cidade ou região já realizaram atos religiosos para 

protestar contra violência dirigida a pessoas socialmente vulneráveis?

2. Elas se unem a outros grupos da sociedade para proteger pessoas 
ameaçadas? Para além do policiamento no bairro, de quais outras 
formas de combater a violência as CEBs participam?

3. Como as CEBs fazem opção pelos pobres?



Comunidades Eclesiais de Base: 
lugar de iniciação 
à vida cristã

Quarto Encontro
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Comunidades Eclesiais de Base: lugar de iniciação à 
vida cristã

A catequese é uma realidade significativa como atividade eclesial na 
grande maioria das comunidades. Ela cumpre um papel significativo 
na evangelização como atividade complexa e exigente. É responsável 
pela iniciação e inserção de novos membros na comunidade e o lugar 
especial de renovação de lideranças.

Com sua metodologia própria, a catequese é capaz de propor os 
elementos necessários para uma efetiva Iniciação à vida cristã, por 
meio de uma leitura bíblica contextualizada, uma liturgia inculturada 
e um despertar da consciência crítica engajada. Tudo num clima 
comunitário e eclesial.

Nesta concepção de catequese de iniciação, a comunidade eclesial 
de base torna-se um novo sujeito catequético. Como sempre, é 
indispensável a figura do catequista, porém, nesta concepção de 
catequese há necessidade de um novo catequista, chamado a viver 
sua vocação comunitária, consciente da sua missão evangelizadora 
inserida na comunidade.

A formação para o discipulado constitui-se uma das prioridades da 
Igreja, sendo a catequese um dos caminhos que possibilita a formação 
do discípulo/a missionário/a. A catequese comunitária é desafiada a 
oferecer um itinerário processual e permanente da educação da fé, em 
que os sacramentos não são a conclusão da caminhada, mas significam 
a culminância de um processo permanente que se configura à pessoa 
de Jesus Cristo e seu Reino.

A comunidade inteira torna-se sinal de algo muito bom na vida 
das pessoas. Jesus respondeu aos que o buscavam: Vinde e vede! Ele, 
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evidentemente, passou nesse teste que ele mesmo propôs. Eles foram, 
viram, se encantaram com o que vivenciaram, ficaram, aprenderam, 
depois partiram em missão com a vida transformada para sempre. A 
iniciação à vida cristã supõe uma comunidade que passe no teste do 
Vinde e vede. Iniciação não é só aprendizado de doutrina. É inserção 
na totalidade da experiência de fé dentro de uma comunidade em 
que se identifica a presença ativa do fermento do evangelho e a força 
transformadora do amor de Jesus. 

Para que tudo isso seja experimentado no processo de iniciação, a 
comunidade faz um planejamento participativo num sólido espírito de 
pastoral orgânica. Diz o Documento de Aparecida: Uma comunidade 
que assume a iniciação cristã renova sua vida comunitária e desperta seu 
caráter missionário. 

Isso requer novas atitudes pastorais por parte dos bispos, presbíteros, 
pessoas consagradas e agentes de pastoral (DAp 291).

Essa renovação fica estimulada pela permanente necessidade 
de oferecer uma boa imagem de Igreja a quem se inicia. Cuidando 
bem dos que chegam, a comunidade acaba cuidando melhor de si 
mesma, como pais que se esforçam para ser melhores porque seus 
filhos precisam de seu exemplo. Por isso o Documento de Aparecida 
insiste na necessidade de conversão: A conversão pastoral requer que 
as comunidades eclesiais sejam comunidades de discípulos missionários 
ao redor de Jesus Cristo, Mestre e Pastor. Daí nasce a atitude de abertura, 
diálogo e disponibilidade para promover a corresponsabilidade e 
participação efetiva de todos os fiéis na vida das comunidades cristãs. 
Hoje, mais do que nunca, o testemunho de comunhão eclesial e de 
santidade são uma urgência pastoral (DAp 368). 

Com esse estímulo, a comunidade torna-se bem mais animada para 
fazer o que lhe está sendo insistentemente pedido:
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Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente, 
com todas as forças, nos processos constantes de renovação missionária 
e de abandonar as ultrapassadas estruturas que não favoreçam a 
transmissão da fé (DAp 365). 

Especialmente, uma comunidade comprometida com um processo 
de iniciação é aquela Igreja onde quem chega se sente em casa, 
acolhido num ambiente de fraterna cooperação, estimulado a servir 
com alegria e com a esperança de poder fazer diferença em meio aos 
sofrimentos e injustiças deste nosso mundo. É um estímulo a mais para 
viver uma das grandes afirmações de Christifideles Laici, retomada em 
Aparecida: A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão 
(ChL 32; cf DAp 163).

Iluminação bíblica: As CEBs diante do EVANGELHO DE PAULO: 
A VEZ DA CIDADE

O Apóstolo Paulo era um homem da cidade, de cultura urbana, bem 
diferente da origem cultural do cristianismo que nasceu no ambiente 
rural. Paulo compreendia bem a estruturação da sociedade de sua 
época. Para ele, a sociedade estava organizada em habitantes da 
cidade, do deserto e do mar (2 Cor 11,26). Ele não conhecia o campo 
e seus habitantes. Considerava que fora da cidade estava o deserto. 
Por isso, ele sabe argumentar segundo os padrões da cultura greco-
romana e falar a partir da cidade. Suas analogias são quase todas 
urbanas, como as competições esportivas promovidas pelos gregos 
(1Cor 9,24-26; Fl 3,12-14), as práticas de educação (Gl 3,24-25;1 Cor 
4,15) e os negócios (Fl 3,7-8).

Paulo nasceu em Tarso, capital da província romana da Cilícia, com 
cerca 

de 300 mil habitantes. Segundo o geógrafo grego Estrabão, Tarso 
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era um centro cultural superior a Atenas.

Ainda adolescente, Paulo foi para Jerusalém e recebeu a acurada 
formação judaica junto ao mestre Gamaliel, neto e discípulo do 
célebre Hillel (Fl 3,5-6; At 22,3-5). Paulo era, portanto, um homem de 
três culturas: a judaica, por sua origem e formação; a grega, por sua 
cidade e ambientação; e a romana, por sua cidadania.

A Carta de Diogneto escrita no segundo século da era cristã descreve 
com clareza sobre a vida dos primeiros cristãos e cristãs que nos ajuda 
a compreender o objetivo da iniciação à vida cristã.

“Os cristãos, efetivamente, não se distinguem dos outros 
homens nem pelo país de origem, nem pela linguagem e nem pela 
maneira como se vestem, porque não habitam em cidades que 
consideram exclusivamente suas, nem falam um dialeto especial, 
nem levam uma vida isolada. Instalando-se nas cidades gregas 
ou bárbaras, segundo a sorte de cada um, e adaptando-se aos 
costumes locais nas vestimentas, na comida e na convivência, 
mostram a admirável e paradoxal condição de sua cidadania, 
de acordo com sua confissão. Residem em suas próprias pátrias, 
porém, como forasteiros: cumprem todos os deveres de cidadãos 
e suportam todas as cargas como estrangeiros; qualquer terra 
estranha é pátria para eles e toda pátria é terra estranha. Casam-se 
como todo o mundo e concebem filhos, porém não abandonam os 
recém-nascidos. Estão dentro da carne, porém não vivem segundo 
a carne. Passam o tempo sobre a terra, porém têm os direitos da 
cidadania nos céus. Obedecem às leis estabelecidas, porém com 
suas vidas superam as próprias leis. Amam a todo o mundo e todos 
os perseguem. São desconhecidos e, não obstante, são condenados. 
São mortos e assim se lhes faz obter a vida. São pobres e enriquecem 
a muita gente. Faltam-lhes tudo e têm abundância em tudo”.
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Desafios no mundo urbano
Quarto desafio: Afetividade e sexualidade
A cidade apresenta um mundo de possibilidades para viver, 

trabalhar, circular, amar. E para que seus habitantes possam construir 
sua vida, sua família e sua comunidade, a afetividade e a sexualidade 
têm um lugar fundamental, enquanto dimensões constitutivas da 
pessoa humana. 

Por afetividade compreende-se o universo dos sentimentos e 
emoções; é por ela que uma pessoa se liga às outras, ao mundo, ao 
transcendente e a si mesma. Estar bem equilibrada emocionalmente é 
uma condição fundamental para as relações que a pessoa estabelece 
na família, nas amizades, nos grupos, na vida em comunidade.  Essas 
relações pressupõem empatia, ternura, calor humano, aproximação 
afetiva e um projeto comum, que possibilita viver relações de 
fraternidade e de solidariedade. A felicidade depende da capacidade 
de comunicar-se com os outros. A sexualidade, inserida neste universo 
afetivo, é marcada pelo desejo, que leva uma pessoa a procurar a outra, 
em busca do encontro, da comunicação e do prazer. Há múltiplas 
formas de vivenciar a afetividade e a sexualidade, de acordo com o 
contexto social em que as pessoas se inserem.  

No século 20 a possibilidade de separar sexualidade e reprodução 
representou maior liberdade e autonomia no seu exercício e tornou 
mais visíveis identidades sexuais diferenciadas, deixando de ser 
a heterossexualidade a única alternativa reconhecida.  Uma nova 
consciência dos direitos sobre o corpo vem se desenvolvendo, 
possibilitando outras formas de enfocar essa temática nas cidades 
de hoje – marcadas pela diversidade, mobilidade e transformação. 
Muitas vezes a rapidez, a troca, a estratégia, a mudança e o descarte se 
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sobrepõem à solidez do antigo modelo social, abrindo a possibilidade 
de relacionamentos provisórios. Além disso, certas distorções da 
vida afetiva e sexual são amplificadas pela mídia, que exibe de forma 
sensacionalista casos de violência sexual, prostituição, pedofilia, 
promiscuidade das relações e crimes passionais, o que reforça atitudes 
desumanizantes como a coisificação do outro e a mercantilização do 
afeto. 

Nesse contexto contraditório, viver a afetividade e a sexualidade 
de forma integrada e afirmar a capacidade das pessoas se amarem e 
construírem juntas um projeto de cidade mais igualitária, onde todos 
tenham seus direitos respeitados, constitui um desafio que está na 
base de todos os outros. É possível viver as relações e os afetos tendo 
como referência o respeito, a solidariedade e a ternura, pautados pela 
confiança e pela alteridade. 

Para debater e aprofundar
1. As CEBs de sua cidade ou região ao enfatizarem o valor das 

relações de solidariedade e de fraternidade estão também atentas à 
importância da sexualidade e da afetividade para a realização pessoal? 

2. Como lidam com formas diferentes: tratando-as como distorções, 
ou respeitando-as em sua diferença?

3. Como as CEBs promovem a iniciação a vida cristã? 



Comunidades Eclesiais de Base: 
Lugar dos cristãos e cristãs 
leigos e leigas, sal da terra 

e luz do mundo

Quinto Encontro
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Comunidades Eclesiais de Base: lugar dos cristãos e 
cristãs leigos e leigas, sal da terra e luz do mundo

As CEBs fundamentam-se na eclesiologia da Constituição 
dogmática Lumen Gentium, do Concílio Ecumênico Vaticano II, na qual 
encontramos elementos fundamentais que constituem a essência da 
Igreja. 

Distribuída em oito capítulos encontramos o seguinte esquema: 

1- o mistério da Igreja, 

2- o povo de Deus, 

3- a hierarquia, 

4- os leigos, 

5- a vocação universal à santidade, 

6- os religiosos de vida consagrada,7- a escatologia, 

8- a pessoa de Maria Santíssima.

Destacamos as linhas eclesiológicas da Lumen Gentium que são 
fundamentais:

Primeiramente a opção de tratar de todo o Povo de Deus antes de 
falar da hierarquia, acentuando o que é comum a todos na Igreja. 
Deste modo, valorizou a presença e a atuação dos cristãos leigos 
e leigas na Igreja, seu sacerdócio comum, seu sentido da fé e seus 
carismas próprios. Ela significou o fim de um laicato passivo diante de 
uma hierarquia ativa, já que todos são Igreja, todos participam de sua 
atividade salvífica pelo fato de serem batizados (LG 33). Todos gozam 
de igual dignidade, todos constituem o Povo de Deus, todos são 
assistidos pelo Espírito Santo, todos têm um carisma e um papel no 
interior da comunidade, todos igualmente desempenham um papel 
profético na sociedade por serem cristãos (LG 35).
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Promoveu a mudança básica na reflexão eclesiológica: de uma Igreja 
voltada para si mesma, preocupada em definir-se juridicamente em 
seus direitos e deveres, em reforçar suas formulações e instituições, em 
se apresentar ao mundo com a força de uma sociedade perfeita, para 
uma Igreja voltada para o mundo, para o Reino de Deus, preocupada 
em ser o sacramento da salvação de Jesus Cristo para a humanidade, 
através não do poder, mas do serviço à sociedade.

A consideração da Igreja numa perspectiva trinitária abre espaço 
para que se leve devidamente a sério a atuação do Espírito Santo em 
cada fiel. Respeita-se, assim, a liberdade, a singularidade e a ação do 
indivíduo no interior da comunidade e, consequentemente, no mundo. 

“Os sagrados Pastores reconheçam e promovam a dignidade e a 
responsabilidade dos leigos na Igreja. De boa vontade utilizem-se do seu 
prudente conselho. Com confiança entreguem-lhes ofícios no serviço da 
Igreja. E deixem-lhes liberdade e raio de ação. Encorajem-nos até para 
empreender outras obras por iniciativa própria” (LG 37). 

A vocação universal à santidade de todos os batizados, a comunhão 
dos santos, a escatologia e a compreensão de que Maria Santíssima 
é membro da Igreja e seu primeiro fruto maduro que nos precede no 
Reino, aproximou o céu e a terra dando-nos substancial compreensão 
do mistério da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo.

O batismo realiza nossa configuração com Cristo. Há diversidade 
de membros e funções na Igreja. O Batismo nos dá a graça e a dignidade 
de participação no tríplice múnus de Jesus Cristo: sacerdotal, profético 
e régio.

1. Sacerdotal, que através da participação ativa na vida litúrgica e 
sacramental, torna-se guardiã da virtude teologal da fé;

2. Profético, que alimentada pela Palavra de Deus, torna-se 
promotora da virtude teologal da esperança;
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3. Régio, pastor, que pela participação na vida comunitária, torna-se 
a expressão viva da virtude teologal da caridade.

O ministério apostólico sobressai na constituição da Igreja como 
graça especial.

A Igreja é dotada de dupla realidade existencial: visível e espiritual, 
santa e pecadora; realidade humana e divina; necessidade de contínua 
purificação e penitência.

O povo de Deus - A Igreja nasce da Aliança entre Deus e a 
humanidade. A Primeira Aliança Deus a fez com Israel, cujo objetivo é 
santificar e salvar a humanidade, não individualmente, mas formando 
um povo. A Segunda Aliança é estabelecida entre Deus e a Igreja, 
constituída como o Novo Israel, o novo povo de Deus, que deve ser 
para toda a humanidade germe fecundíssimo de unidade, esperança 
e salvação. A nova Aliança é selada respeitando e promovendo a 
condição de liberdade dos filhos e filhas de Deus.

O Sacerdócio. O sacerdócio comum dos fiéis, cuja graça nos advém 
pelo batismo e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, recebido pelo 
sacramento da ordem, ordenam-se um ao outro. A índole sagrada e 
orgânica da comunidade sacerdotal exerce-se nos sacramentos e 
nas práticas das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Missão 
profética consiste acima de tudo em: dar testemunho; manter e 
guardar o consenso universal a respeito das verdades da fé; os dons e 
carismas devem estar sempre a serviço da Igreja. 

A Catolicidade. A Igreja é Católica com a missão universal de 
salvação mediante a inculturação da fé, promovendo o intercâmbio 
entre as Igrejas Particulares por meio do envio de pessoas e recursos 
materiais. A Igreja é constituída como mediação necessária para a 
salvação. A unidade dos cristãos é obra e graça do Espírito Santo. A 
Igreja é desafiada a abrir-se ao diálogo respeitoso aos não-cristãos, 
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judeus, muçulmanos e não-crentes. A Igreja é por natureza dotada de 
caráter missionário a partir do mandamento do Senhor e mantendo 
profundo respeito pelas expressões culturais.

Cristãos leigos e leigas. Conceito: leigos são o conjunto dos fiéis, 
cuja índole secular lhes é própria, pois ocupam-se das coisas temporais 
em vista ao Reino de Deus. Santificam-se pelo cumprimento do próprio 
dever laical em espírito evangélico, garantindo-lhe uma igualdade 
fundamental de batizados. 

Missão. Participação na própria missão salvífica da Igreja, 
sobretudo em lugares de difícil acesso ao clero, consagram a Deus o 
próprio mundo, mantendo a primazia do testemunho de vida cristã, 
impregnando o mundo do espírito de Cristo, pautado pelos princípios 
da justiça, a promoção da caridade e a garantia da paz, sempre em 
relação recíproca de comunhão com a hierarquia.

Todos os batizados, como um povo sacerdotal, somos chamados 
a cuidar da dimensão litúrgica, eucarística, celebrativa e sacramental 
para nos tornarmos guardiães da virtude teologal da Fé; como povo 
profético somos chamados a nos alimentar da Palavra de Deus nos 
círculos bíblicos, nos grupos de reflexão, na leitura popular da Bíblia 
e na leitura orante para sermos guardiães da virtude teologal da 
Esperança; e como povo régio, pastor, somos chamados a cuidar da 
comunidade, dos seus membros, acolhendo-os, curando suas feridas 
para sermos guardiães da virtude teologal da Caridade. Daqui brota 
uma Igreja toda ministerial. Ao invés de termos os ministérios todos 
concentrados nas mãos de uma só pessoa (ministro ordenado), 
todos são chamados a exercer um serviço qualificado (ministério) na 
comunidade. Assim se supera a dicotomia hierarquia X laicato por uma 
Igreja concebida como comunidade: carismas e ministérios.  

Dom Helder Câmara, meditando sobre esta perícope do evangelho 
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de Mateus, chegou à constatação de que há momentos em que a luz 
desaparece e até se desintegra. Mas, o confortante é que o arco íris 
nasce exatamente dessa desintegração. 

Depois de pedir perdão por não sermos fieis à vocação de filhos 
e filhas da luz, pede ao Pai das luzes que, nesta hora de tanto ódio 
e violência, sejamos um arco íris que anuncia a paz, a esperança e o 
amor. E termina a meditação com a seguinte afirmação: 

Gosto de ver o fogo que se alteia, e dança e canta... Mas quando a 
fogueira se apaga e é mais fumaça do que fogo, aflige-me pensar: nós 
que devemos clarear os caminhos, louvar a Deus e alegrar os homens, e 
ficamos, não raro, soltando chispas incômodas e fumaça intolerável 

Iluminação bíblica: CEBS E O Contexto cultural Do apostolo 
Paulo 

No tempo do apostolado de Paulo, vivia-se a época da “Pax Romana” 
instalada pelo governo republicano de Augusto. Depois de sangrentas 
lutas, a República fora derrubada e Roma instala o sistema central de 
governo imperial. 

Começa, então, um grande processo de urbanização. São construídos 
oitenta mil quilômetros de estradas integrando os cinquenta milhões 
de habitantes do Império. 

Os campos vão passando para as mãos de grandes proprietários, 
enquanto o campesinato, livre e autônomo, vai sendo reduzido. Nas 
cidades, grandes indústrias de artesanato sofisticado, comerciantes 
e latifundiários formam a classe dominante. Aumenta o comércio, o 
transporte marítimo e terrestre, o comércio de escravo e a concentração 
de mão de obras nas cidades. 

A vida de Paulo é marcada por rupturas. Filho da cidade greco-
romana, “rompe” com a cidade gentia e vai em busca de sua 
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identidade judaica, retornando às suas próprias raízes históricas, à sua 
nacionalidade e à sua religião ancestral. Rompe com o nacionalismo da 
Lei judaica e assume a utopia da pregação universalista do evangelho 
cristão na cidade greco-romana (Gl 1,11-24). 

Paulo, na verdade, rompe com suas duas raízes: a judaica, através 
do messianismo de ruptura; e a gentia, aderindo à mudança universal, 
construindo comunidades cristãs, fundando-as entre os gentios.

Lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo treze, 
descobrimos que Paulo e seus companheiros, ao chegarem a uma 
cidade, procuravam uma sinagoga e pregavam as escrituras aos judeus, 
tentando convencê-los da novidade inaugurada por Jesus de Nazaré, 
relendo-as a partir do evento histórico da paixão, morte e ressurreição 
de Cristo. 

Quase sempre não obtinham resultados e partiam então para 
os gentios, os pagãos, que os acolhiam e acolhiam a mensagem do 
evangelho e abriam suas casas e os ouviam nas praças. 

CEBS E O NOVO OLHAR DE PAULO 
Lendo as cartas paulinas, descobrimos outro método. Paulo 

privilegiou os gentios, aos quais abordava diretamente. Reunia-se 
em suas casas, hospedava-se nelas e estava bem inserido no mundo 
dos negócios e do trabalho. Pelo que tudo indica, Paulo priorizou 
sua inserção no mundo do trabalho, recusou o trabalho de massas, 
preferindo a criação de pequenas comunidades que disseminaram a 
solidariedade evangélica através das cidades do Império Romano. 

Enquanto os pequenos povoados eram mais conservadores e 
resistentes às inovações do Império, mantenedoras de suas identidades 
e culturas, as cidades eram modernas e mais receptivas às novidades. 
Falavam a língua grega e caminhavam para a constituição de uma 
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cultura comum, a greco-romana. 

Paulo aproveita esta brecha e prioriza para a evangelização as 
quatro províncias romanas que mais se desenvolviam, a Galácia, a Ásia, 
a Macedônia e a Acaia e, a partir de suas capitais, apresenta-lhes a Boa 
Nova do Evangelho de Jesus Cristo, acreditando que, ela se espalharia 
a partir daí aos quatro cantos do Império. 

A novidade do evangelho paulino 
Devido às guerras sociais que antecederam à instalação do Império 

e a forma de implantação da estrutura imperial, criaram nas camadas 
médias da população uma profunda descrença nas instituições e um 
profundo desejo de outras opções de vida. Nesse contexto, aparece o 
pregador popular Paulo com as novidades do evangelho. 

A passagem do evangelho de um ambiente nacional e rural para 
outro universal e urbano enfrenta um problema teológico: a salvação é 
só para os judeus ou também para os gentios, os pagãos? Se a expectativa 
da vinda do Messias é uma crença judaica, que valor tem ele para os 
não-judeus, os gentios? Segundo o judaísmo, a Lei mosaica dava uma 
exclusividade a Israel na ordem da salvação. Se os gentios quisessem 
ter acesso à graça de Deus deveriam converter-se ao judaísmo. 

Para Paulo, a fé em Jesus Cristo elimina qualquer barreira de raça, 
de sexo ou condição social: não há judeu nem grego, não há escravo 
nem livre, não há homem nem mulher; pois todos vós sois um só em Cristo 
Jesus (Gl 3,28).

Paulo apresenta Jesus Cristo em seu senhorio e não em sua 
messianidade, conforme a concepção judaica. A convicção principal 
de Paulo não era que Jesus tinha vindo como o Messias, mas que 
Deus tinha constituído Jesus Cristo Senhor e, que Ele ressuscitará ou 
transformará, aqueles que, pela fé nele se tornarem seus membros.
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Surge também uma questão pastoral: como ser cristão neste universo 
greco-romano? Que práticas distinguem o cristão do não-cristão?

Segundo Paulo, para ser cristão não era necessário ao gentio seguir 
prática judaica alguma. Era preciso “praticar a justiça”, segundo a 
pregação profética, chegando a Deus através do próximo. Pois toda 
a Lei está contida numa só palavra: Amarás a teu próximo como a ti 
mesmo (Gl 5,14).  Em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a 
incircuncisão, mas a fé pelo ágape (Gl 5,6). O ágape é a plenitude da Lei 
(Rm 13,10). 

Paulo afirma: manifesta-se a ira de Deus, do alto do céu, contra toda 
a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira 
da injustiça (Rm 1,18). E ainda: então não sabeis que os injustos não 
herdarão o Reino de Deus? (1 Cor 6,9).

Esses princípios paulinos continuam válidos para uma pastoral 
urbana hoje.

Desafios no mundo urbano 
Quinto desafio: Trabalho
A grande maioria dos trabalhadores brasileiros exerce seu 

trabalho nas cidades, porque em geral elas oferecem possibilidades 
mais interessantes e diversificadas do que o campo, apesar das 
desigualdades do mercado de trabalho. Nas cidades o trabalho está 
relacionado à indústria, aos serviços, às atividades de conservação e 
da administração públicas.

A revolução tecnológica e os novos modelos de gestão, aliados a 
uma nova forma de acumulação do capital e à hegemonia do capital 
financeiro no final do século 20, impactaram o mundo do trabalho. 
Embora os avanços tecnológicos tenham melhorado a qualidade 
de vida dos trabalhadores, provocaram também o desaparecimento 
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de postos de trabalho, o desemprego e a precarização do trabalho, 
abrindo espaço a retrocessos na efetivação de direitos consolidados 
na legislação trabalhista. 

Para contrabalançar esses efeitos prejudiciais aos trabalhadores 
e trabalhadoras, os governos de linha social-desenvolvimentista 
adotaram políticas que reduziram o desemprego e aumentaram os 
postos de trabalho formal, mas a política de ajuste fiscal em vigor 
desde 2014 e reforçada após o golpe do impeachment de 2016 vem 
anulando esses ganhos. Outro problema é a informalidade do trabalho 
(sem carteira assinada). Ela caracteriza muitos postos de trabalho, 
sendo maior nas regiões Norte e Nordeste, nas faixas etárias extremas 
(jovens e idosos) e entre mulheres e negros.

Em casos extremos, a informalidade se transforma em situações 
de trabalho análogas à escravidão, e isso ocorre na construção civil, 
no comércio e em confecções, principalmente quando envolvem 
migrantes procedentes de outros países ou mesmo brasileiros. 

Diante desse quadro, é necessário fortalecer o direito ao trabalho 
decente: “adequadamente remunerado, exercido em condições de 
liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna” 
(Organização Internacional do Trabalho). 

Direito que pertence a todas as pessoas, sem discriminação de 
gênero, raça/cor, etnia, idade, orientação sexual, deficiências, vivendo 
com HIV e Aids etc. Todas merecem a igualdade de oportunidades. Isso 
envolve a criação de postos de trabalho de qualidade para homens e 
mulheres, a extensão da proteção social, a promoção e fortalecimento 
do diálogo social e o respeito aos direitos fundamentais no trabalho. 
Supõe igualmente ações nas áreas de segurança e saúde no trabalho, 
a erradicação de formas degradantes como o trabalho infantil e o 
trabalho forçado, a ampliação das oportunidades de geração de 
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trabalho e renda com foco na sustentabilidade fortalecendo-se 
empreendimentos baseados na economia popular e solidária, no 
cooperativismo e no associativismo. 

Para debater e aprofundar
1. O desemprego e o trabalho informal são um problema social em 

sua cidade ou região? 

2. E o trabalho em situação análoga à escravidão e o trabalho 
degradante? 

3. Como as CEBs estão assumindo as propostas do ano do laicato? 
Como estamos sendo sal e luz?



Comunidades Eclesiais de Base: 
Lugar da construção 
de uma Igreja em rede

Sexto Encontro
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Comunidade Eclesial de Base: lugar da construção 
de uma Igreja em rede

Quando falamos de Igreja em rede nos lembramos dos círculos 
bíblicos. E muita gente pergunta: “O que é um círculo bíblico?” Círculo 
Bíblico não é uma coisa nova. A prática do Círculo Bíblico vem desde o 
Concílio Ecumênico Vaticano II há 50 anos. 

O Concílio insistiu muito para que os cristãos retomassem a Bíblia em 
mãos e começassem a fazer dela seu livro de cabeceira. Assim, desde 
aquela época do Concílio, os círculos bíblicos cresceram e aumentaram. 
Só Deus sabe quantos são os Círculos Bíblicos no Brasil. São milhares e 
milhares! Na realidade, quase todas as famílias já possuem uma Bíblia 
em casa. A semente já está no chão. Só falta o sol e a chuva da reza e 
da reunião.

Círculo bíblico não é uma coisa nova. O primeiro encontro em torno 
da Palavra de Deus vem do próprio Jesus, quando andava com os dois 
discípulos na estrada de Emaús. Antes disso, ele mesmo, durante os 
trinta anos que viveu em Nazaré, todo sábado, participava da reunião 
da comunidade na sinagoga, onde se faziam três coisas, que até hoje 
fazemos nos círculos bíblicos: eles rezavam e cantavam juntos, liam e 
meditavam um trecho da Bíblia e procuravam ver como podiam ajudar-
se mutuamente para colocar em prática a Palavra e, assim, resolver os 
problemas da vida. 

Um conceituado Rabino daquela época, chamado Aquiba, dizia 
o seguinte sobre estes encontros semanais na sinagoga: “O mundo 
repousa sobre três colunas: a Lei, o Culto, o amor”. A Lei era a Palavra 
de Deus, o Culto era a reza, a celebração e o Amor era a ajuda mútua 
para resolver juntos os problemas da vida.
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Foi o que Jesus fez durante todos os anos da sua vida. No fim, já 
depois da ressurreição, ele o fez pela última vez com os discípulos na 
estrada de Emaús (Lc 24,13-35). 

No caminho de Emaús, a primeira coisa que Jesus fez foi aproximar-
se dos dois discípulos, caminhar com eles, escutar e sentir de perto 
o problema deles. Eles ainda não se davam conta que aquela pessoa 
era Jesus (Lc 24,13-16). Jesus fazia perguntas. Queria saber por que 
estavam tristes. Mas eles não queriam muita conversa. Jesus insistiu 
em perguntar (Lc 24,17-18). Eles estavam tristes porque o governo e 
os anciãos tinham matado Jesus: “Nós esperávamos que ele fosse o 
libertador, mas já faz três dias que isto aconteceu” (Lc 24,19-21). 

Estavam desanimados. Nem foram capazes de crer no testemunho 
das mulheres que já tinham visto Jesus ressuscitado (Lc 24,22-24).

Jesus começou a usar a Bíblia para iluminar aqueles problemas com 
a luz da Palavra de Deus. Ele disse: “Como você demoram em crer tudo 
que os profetas falaram! Então, vocês não sabiam que o Messias devia 
passar por tudo isto para poder entrar na sua gloria”? (Lc 24,25-27).

Enquanto assim conversavam, eles iam andando, chegando mais 
perto de Emaús. Foi uma conversa boa. Os dois gostaram. O coração 
ardia dentro deles enquanto Jesus explicava a Bíblia (Lc 24,32). Mesmo 
assim, eles ainda não perceberam que aquela pessoa era Jesus. 

A Bíblia sozinha não foi capaz de lhes abrir os olhos. Então o que 
é preciso fazer para que a Palavra de Deus possa abrir os olhos e nos 
faça perceber Jesus presente no meio de nós? Quando eles chegaram 
em Emaús, Jesus fez de conta que queria ir mais adiante. Mas os dois 
disseram: “Fique conosco, pois já é tarde. Passe a noite aqui e amanhã 
o senhor segue sua viagem” (Lc 24,29). Jesus aceitou o convite e entrou 
com eles. Sentaram-se à mesa, rezaram juntos e partilharam o pão. 
Neste exato momento os olhos se abriram e eles perceberam que era 
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Jesus. E aí, Jesus desapareceu. (Lc 24,28-31). 

Aquilo que abriu os olhos e os fez perceber a presença de Deus, foi o 
gesto comunitário de convidar para entrar, sentar juntos à mesa, rezar 
juntos, partilhar o pão. Foi na partilha do pão que eles reconheceram 
Jesus (Lc 24,35).

Três coisas aconteceram neste primeiro círculo bíblico:

Primeiro: a preocupação de Jesus com a vida dos dois discípulos. 

Segundo: meditar a Bíblia para clarear o problema dos discípulos 
com a luz da Palavra de Deus. 

Terceiro: o encontro comunitário de sentar juntos à mesa, rezar 
juntos e partilhar o pão. 

Até hoje, estas três coisas juntas, acontecem nos nossos círculos 
bíblicos, abrem nossos olhos e nos ajudam a perceber Jesus 
caminhando conosco. Até hoje, quando nos reunimos nas nossas 
casas em torno da palavra de Deus, caminhamos com Jesus na estrada 
de Emaús e o nosso coração começa a arder, os olhos vão se abrindo e, 
aos poucos, vamos percebendo Jesus presente no meio de nós.

Frei Carlos Mesters conta que numa destas reuniões dos círculos 
bíblicos, alguém perguntou: “Para onde é que foi Jesus depois que 
desapareceu diante dos dois discípulos?” Um outro respondeu: “Eu sei. 
Ele foi para dentro deles!” Resposta boa e muito bonita. Na realidade, 
eles mesmos ressuscitaram, porque naquela hora, de repente, tudo 
mudou. Eles estavam tristes, e ficaram alegres. Tinham perdido a 
esperança, e ficaram animados. Estavam com medo, e ficaram cheios 
de coragem. Tinham separado dos outros, e voltaram a reunir-se com 
eles em Jerusalém. Tinham perdido a fé em Deus e no testemunho das 
mulheres, e renasceu em neles a convicção de fé. Pareciam mortos, 
cadáveres ambulantes, e estavam vivos mais do que nunca. Eles 
mesmos ressuscitaram! Imediatamente levantaram-se e voltaram para 
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Jerusalém para contar para os outros o que tinha acontecido com eles 
e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. A ressurreição que 
tinha acontecido em Jesus estava acontecendo com eles e acontece 
conosco quando nos reunimos em torno da Palavra de Deus.

Iluminação bíblica: Três passos do método usado por Jesus na 
estrada de Emaús

O primeiro passo: aproximar-se das pessoas, escutar sua realidade 
e seus problemas; ser capaz de fazer perguntas que ajudem a olhar a 
realidade com um olhar mais crítico (Lc 24,13-24). 

O segundo passo: com a luz da Palavra de Deus iluminar a situação 
que os fazia sofrer e fugir de Jerusalém para Emaús; usando a Bíblia, 
fazer arder o coração (Lc 24,25-27). 

O terceiro passo: criar um ambiente orante de fé e de fraternidade, 
onde possa atuar o Espírito que abre os olhos, faz descobrir a presença 
de Jesus e transforma a cruz, sinal de morte, em sinal de vida e de 
esperança. Assim, aquilo que antes gerava desânimo e cegueira, torna-
se agora luz e força na caminhada (Lc 24,28-32). 

O resultado: criar coragem e voltar para Jerusalém, onde continuam 
ativas as forças de morte que mataram Jesus, e experimentar a 
presença viva de Jesus e do seu Espírito na experiência de Ressurreição 
(Lc 24,33-35). 

O objetivo último da Leitura Orante não é interpretar a Bíblia, mas 
sim interpretar a vida com a ajuda da Bíblia. Não é conhecer o conteúdo 
do Livro Sagrado, mas, ajudado pela Palavra escrita, descobrir, assumir 
e celebrar a Palavra viva que Deus fala hoje na nossa vida, na vida do 
povo, na realidade concreta.



53

Lugar do encontro com a Palavra que nos liberta

Desafios no mundo urbano
Sexto desafio: Saúde
Muitas pessoas buscam as cidades para atender a necessidades 

relacionadas à saúde.  Com efeito, os serviços de assistência médica 
se concentram no espaço urbano, assim como a infraestrutura de 
abastecimento de água e saneamento, fundamentais para a saúde. 

Existe, porém uma contradição. Por um lado, cresce na população 
urbana a consciência da importância de uma vida saudável e 
dos cuidados que implica, como a prática regular de exercícios, a 
alimentação adequada, terapias diversificadas e estratégias de saúde 
preventiva. Por outro lado, a própria rotina da vida nas cidades afeta a 
qualidade de vida e a saúde das pessoas. A aglomeração urbana implica 
riscos à saúde pela exposição à poluição atmosférica e sonora, pela 
presença de doenças infecciosas e enfermidades crônicas decorrentes 
do sedentarismo e do consumo de álcool e tabaco, pelos transtornos 
de saúde mental e emocional derivados do estresse urbano e do medo 
da violência. Também os riscos de acidentes de transporte aumentam 
a ameaça à saúde, bem como as doenças derivadas de deficiências no 
saneamento.

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (lei 8.080, de 
19 de setembro de 1990). Esta é a base legal do Sistema Único de Saúde 
(SUS), cujos princípios são universalidade, equidade e integralidade. 
De fato, a grande maioria da população recorre ao sistema público 
para atender às suas necessidades na área da saúde.  Basta pensar o 
caos que representaria um dia de paralisação do atendimento do SUS. 

As dificuldades enfrentadas pela população na atenção básica 
muitas vezes encobrem as qualidades do sistema, em especial nos 
atendimentos de maior complexidade, como acidentes graves, 
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transplantes ou enfermidades como o câncer. Na verdade, o SUS até 
hoje não foi plenamente implementado, seja por insuficiência de 
financiamento seja pela desarticulação de municípios e estados na 
resposta às suas respectivas atribuições.

Os programas Saúde da Família e Mais Médicos representaram um 
avanço na saúde pública, ampliando o atendimento em regiões com 
carência desses serviços. No entanto, os profissionais desses programas 
precisam que o SUS funcione bem para garantir o atendimento de 
médicos especialistas, exames laboratoriais e assistência hospitalar.

Essas deficiências abrem espaço para o crescimento de empresas 
privadas no setor de saúde, com a proliferação de planos que 
possibilitam o atendimento à parcela da população capaz de pagar, 
e assim fazem da saúde humana uma mercadoria. E convém lembrar 
a questão das patentes de produtos farmacêuticos, responsável pelo 
elevado preço dos medicamentos. Corre atualmente um processo 
velado de privatização da saúde por meio da entrega de unidades de 
saúde pública à administração de Organizações Sociais (OSs). 

Se em algumas situações as OSs funcionam razoavelmente, em 
muitas outras o atendimento continua precário e têm sido verificadas 
irregularidades, como desvios de recursos e superfaturamento. 

Outra questão relacionada aos convênios com o setor privado no 
atendimento à saúde da população está relacionada às fraudes, que 
elevam o número de consultas e procedimentos que o SUS deve 
reembolsar. A política de saúde imposta pelo governo após o golpe do 
impeachment só fez agravar esses males.

Essa realidade mostra, novamente, a desigualdade que marca o 
mundo urbano. Também na atenção à saúde, moradores de baixa 
renda são prejudicados. Em muitos casos chegam a ter indicadores 
de saúde piores que os das áreas rurais. A segregação espacial se dá 
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também em relação aos serviços de saúde, que não são igualmente 
distribuídos por toda a cidade e apresentam grandes diferenças na 
qualidade do atendimento: precário quando se destina à população 
pobre, satisfatório quando se destina a quem reside em áreas nobres.

Para que a população tenha uma atenção integral, é preciso dar 
prioridade política à saúde pública e garantir mais investimentos, 
de modo a fortalecer o SUS como um sistema público de qualidade. 
Este é um enorme desafio, pois há no Congresso Nacional muitos 
parlamentares que têm suas campanhas financiadas por empresas da 
saúde e tudo fazem para proteger seus interesses particulares.

Para debater e aprofundar
1. As CEBs de sua cidade ou região entendem o cuidado com a 

saúde como política pública, ou limitam-se ao atendimento a pessoas 
doentes? Elas estimulam seus membros a participar de Conselhos 
comunitários ou municipais de Saúde? 

2. Será possível fortalecer o SUS, se tantos parlamentares defendem 
os interesses de empresas privadas no setor médico e farmacêutico?

3. Como as CEBs se articulam para reforçar a Igreja em rede?



Comunidades Eclesiais de Base: 
Lugar de vivência da 
Religiosidade Popular

Sétimo Encontro
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Comunidades Eclesiais de Base: lugar de vivência da 
religiosidade popular

No Discurso Inaugural da Conferência de Aparecida, o Papa Bento 
XVI menciona “a rica e profunda religiosidade popular”, caracterizada 
pelo amor a Cristo sofredor, ao Senhor na Eucaristia, ao Deus próximo 
dos pobres, a Nossa Senhora, aos santos padroeiros, e ao Papa. E 
termina afirmando ser a religiosidade popular “o precioso tesouro da 
Igreja Católica na América Latina, e que ela deve proteger, promover e, 
no que for necessário, também purificar” (DI 1). 

Na introdução ao Documento de Aparecida a religiosidade popular 
é louvada e aplaudida, enriquecida com outros traços que completam 
aqueles presentes no Discurso de Bento XVI. Assim se menciona a 
caridade para com os mais desamparados, a consciência da dignidade 
da pessoa, a sabedoria diante da vida, a paixão pela justiça, a esperança 
e a alegria mesmo em condições muito difíceis de vida (7).

Observa-se também que a religiosidade popular “desempenhou 
um papel nobre e orientador em nossa cultura”, na medida em que 
lhe ofereceu horizontes de sentido e práticas de ação. Além disso, por 
meio da devoção mariana, fortemente vivida pelos diversos povos 
latino-americanos, se conseguiu plasmar uma síntese comum das 
diversas histórias deste continente, a saber, aquela que conduz a Jesus 
Cristo (43).

Não podemos duvidar que esta religiosidade dos mais simples foi 
longamente desvalorizada aos olhos da Igreja oficial. Certamente ela 
não era levada a sério, e às vezes mesmo ridicularizada, por não se 
ajustar perfeitamente à gramática teológica vigente. 

Hoje sabemos que só podemos entender devidamente uma cultura 
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a partir de dentro da mesma. Pois só então disporemos da linguagem 
e do horizonte de compreensão, necessários para compreendermos 
as expressões e as ações presentes nesta cultura. Caso contrário 
iremos fazer uma leitura errônea das mesmas por visualizá-las a partir 
de um outro horizonte cultural. Esta falha explica o descrédito desta 
religiosidade por parte dos que estão por fora dela. Daí a importante 
afirmação feita no Documento: “Só a proximidade que nos faz amigos 
nos permite apreciar profundamente os valores dos pobres de hoje, 
seus legítimos anseios e seu modo próprio de viver a fé” (398).

Uma longa experiência feita por todos aqueles que dão sua vida 
pelos pobres e que constitui uma riqueza da Igreja na América Latina, 
tematizada também em sua teologia, recebe um destaque honroso 
em Aparecida. “Quantas vezes os pobres e os que sofrem realmente 
nos evangelizam!” (257). Neles os valores evangélicos da partilha, da 
solidariedade, da sensibilidade diante do sofrimento alheio, enfim, 
da caridade cristã, são vividos na simplicidade e no anonimato, mas 
demonstrando para quem deles se aproxima a força prodigiosa do 
Espírito de Deus na fragilidade humana. Por este motivo, enquanto 
cristãos qualificados, não pela ciência, mas pela vivência da fé, são 
não apenas objeto da evangelização, mas realmente “sujeitos da 
evangelização e da promoção humana integral” (398).

Aparecida afirma que “no coração e na vida de nossos povos pulsa 
um forte sentido de esperança, não obstante as condições de vida que 
parecem ofuscar toda esperança. Esta se experimenta e se alimenta 
no presente, graças aos dons e sinais de vida nova que se compartilha; 
compromete-se na construção de um futuro de maior dignidade e 
justiça e aspira ‘os novos céus e a nova terra’ que Deus nos prometeu 
em sua morada eterna” (DAp 536). Essa esperança é um dom dos 
pobres à Igreja: “Alenta nossa esperança a multidão de nossas crianças, 
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os ideais de nossos jovens e o heroísmo de muitas de nossas famílias 
que, apesar das crescentes dificuldades, seguem sendo fiéis ao amor” 
(DAp 127).

Igreja deve ser um instrumento de reconciliação
Por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco vê 

no encontro da imagem de Aparecida um grande simbolismo para a 
evangelização. Recorda-nos que os pescadores estavam em busca de 
pão, usavam um barco frágil e velhas redes.  Deus, que sempre nos 
surpreende, se manifestou no encontro de uma imagem dividida 
- divisão que nos lembra a divisão social da época, entre patrões e 
escravos. Com esse fato, a Igreja deve aprender que é sua missão a 
de unir o que está separado. Muros, abismos, distâncias ainda hoje 
existentes estão destinados a desaparecer.  Não esperar, para isso, 
ter meios extraordinários: como os pescadores fizeram, cabe à Igreja 
acolher o mistério de Deus - mistério que encanta as pessoas e as atrai. 
Não podemos nos esquecer de que Deus aprecia os meios pobres.  O 
resultado do trabalho pastoral não se baseia na riqueza dos recursos, 
mas na criatividade do amor. Agindo com essas convicções, na hora 
certa, Ele se manifestará.

As CEBs sempre promoveram a religiosidade popular por meio 
de uma espiritualidade peregrina, encarnada e romeira. Novenas de 
padroeiros, romarias das águas, da terra, da ecologia, dos mártires e das 
testemunhas do Reino. Mutirões regados a folia, reza e muita reflexão.

Iluminação bíblica: As CEBs na época do cativeiro Babilônico
Situação do cativeiro na cidade da babilônia. Perderam o quadro 

de referências: templo, culto, terra, povo. Escuridão total! Qual a saída? 
Eles encontraram uma luz: não a luz do fim do túnel, mas a luz, que 
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existia dentro do túnel. O que parecia a ausência de Deus era a sua 
presença. Escuridão luminosa. Três pontos caracterizam:

1- uma nova experiência de Deus e da vida, 

2 - uma nova consciência da missão e 

3 - uma nova pastoral.

Nova experiência de Deus. A nova leitura da natureza: “O sol vai 
nascer amanhã!” A redescoberta do Amor Eterno: “Eu amei você com 
amor eterno. Por isso conservo meu amor por você” (Jr 30,1-3). A nova 
imagem de Deus, como Deus de família: Pai, Mãe, Marido, Irmão mais 
velho. Como este novo olhar começam a reler e repensar todas as 
coisas: a história, os fatos da vida, e a natureza. 

 Nova consciência da missão. Redescobrem sua missão: ser um 
povo servo, cuja missão é revelar o amor de Deus, irradiar a bondade 
de Deus, difundir a justiça, não desanimar nunca e, assim, ser a “Luz das 
Nações” (Is 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). Os quatro cânticos do 
Servo são uma cartilha para ajudar o povo a descobrir e a assumir a sua 
missão. O Servo é o próprio povo do cativeiro. Jesus escolheu o Servo 
para apresentar-se ao povo de Nazaré (Lc 4,18). Ele disse: “Eu não vim 
para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos” (Mt 
20,28). Aprendeu de sua Mãe que disse: “Eis aqui a serva do Senhor!” 
(Lc 1,38). 

Uma nova Pastoral: A gratuidade da presença amorosa e universal 
de Deus torna-se a fonte de uma nova pastoral que transparece nos 
capítulos 40 a 66 do livro de Isaías. 

1- Ternura. Para a pessoa machucada e triste, na solidão do cativeiro, 
não bastam imposições e preceitos. É necessário, antes de tudo, cuidar 
das feridas do coração, acolhendo-a com muita ternura e bondade: 
“Consolai! Consolai o meu povo!” (Is 40,1). Há muitas expressões e 
imagens de ternura espalhadas pelos capítulos 40 a 66 de Isaías: Is 
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40,1-2ª; 43,1-5; 44,2; 46,3-4; 49,13-16; etc. Eis um exemplo: “Tu és o 
meu servo! Eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu estou 
contigo. Não fique apavorado, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, 
sim, eu te ajudo, eu te sustento com a minha direita justiceira! Não 
temas! Sou eu que te ajudo! 

Não temas, vermezinho de Jacó, meu bichinho de Israel! Eu mesmo 
te ajudarei. Oráculo de Javé, teu redentor é o Santo de Israel!” (Is 41,9-
10.13-14; cf Is 54,7-8). 

2 - Diálogo. Nos capítulos 40 a 66, transparece uma atitude de 
escuta e diálogo. Eles conversam, fazem perguntas, questionam, 
criticam, levam o povo a refletir sobre os fatos (cf Is 40,12-14.21.25-27; 
etc). Ensinam dialogando em pé de igualdade com o povo: “O Senhor 
me deu uma língua de discípulo para que eu saiba trazer ao cansado 
uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, 
desperta meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos” (Is 50,4). 
Um discípulo não impõe suas ideias, mas sabe ensinar escutando e 
aprendendo com os outros. Eis um exemplo: “Por que dizes tu, Jacó, 
e por que afirmas tu, Israel: “O meu caminho está oculto a Javé; meu 
direito passa despercebido a Deus?” Então não sabes? Por acaso não 
ouviste isto? Javé é um Deus eterno, criador das regiões mais remotas 
da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, sua inteligência é insondável” 
(Is 40,27-28). Por este seu jeito de conviver e de tratar com o povo, eles 
não só falam sobre Deus, mas também o revelam. Eles comunicam algo 
daquilo que eles mesmos vivem. Deus se faz presente nesta atitude de 
ternura e de diálogo. 

3 - Reunião. É neste período se começa a insistir de novo na 
observância da lei do sábado (Is 56,2.4; 58,13-14; 66,23; cf Gen 2,2-
3). Era para que o povo tivesse ao menos um dia por semana para se 
encontrar, partilhar sua fé, louvar a Deus e animar-se mutuamente. 
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Faziam reunião de noite e perguntavam: “Levantem os olhos para o 
céu e observem: Quem criou tudo isso? É Aquele que organiza e põe 
em marcha o exército das estrelas, chamando cada uma pelo nome. 
Tão grande é o seu poder e tão firme a sua força, que nenhuma delas 
deixa de se apresentar. Jacó, por que você anda falando, e você, Israel, 
por que anda dizendo: “Javé desconhece o meu caminho e o meu Deus 
ignora a minha causa?” (Is 40,26-27). Nestas reuniões eles refrescavam 
a memória (Is 43,26; 46,9), contavam as histórias de Noé, de Abraão 
e Sara, da Criação, lembravam o êxodo (Is 43,16-17), apontavam os 
fatos da política e perguntavam: “Quem é que faz tudo isto?” (Is 41,2). 
A resposta era sempre a mesma: “É Javé, o Deus do povo, o nosso 
Deus!”. Por trás de tudo começam a reaparecer os traços do rosto de 
Javé, o Deus do povo. A natureza, a história e a política deixam de ser 
estranhos e hostis ao povo e tornam-se aliados dos pobres na sua 
caminhada como Servo de Deus.

4 - Consciência crítica. Foi necessária muita paciência para o povo 
se reanimar. Eles eram como o profeta Elias deitado debaixo da árvore 
querendo morrer (1Rs 19,4). 

Este desânimo tinha duas causas: uma externa que, de fora, pesava 
sobre eles: a destruição de Jerusalém, o exílio; a outra interna que, por 
dentro esvaziava o coração: a falta de visão e de fé. Deus parecia ter 
perdido o controle da situação. Nabucodonosor parecia ser o dono de 
tudo. Isaías ataca as duas causas: desfaz o peso da opressão e enche o 
vazio do coração. Para desfazer o peso da opressão ele usa o bom senso 
e faz uma análise crítica da realidade. Desmascara o poder que oprime 
e a ideologia dominante que engana. Para encher o vazio do coração 
Isaías ajuda o povo a perceber os sinais da presença amorosa de Javé 
(Is 54,7-8; 55,8-11; 41,1-5; 44,27-28; 45,1-7). Faz saber que Deus faz 
opção pelos pobres: “Eu estou contigo!” (Is 41,10). “Troco tudo por ti!” 
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(Is 43,4). É lá que Ele deve ser procurado (Is 55,6), e é de lá que Ele quer 
irradiar sobre o mundo como “Luz dos Povos” (Is 42,6). A face de Deus 
reaparece na vida. O povo, animado por esta Boa Notícia, desperta (Is 
51,9.17; 52,1), se põe de pé (Is 60,1), começa a cantar (Is 42,10; 49,13; 
54,1; 61,10; 63,7) e a resistir (Is 48,20).

Desafios no mundo urbano
Sétimo desafio: Educação
Nos últimos vinte anos ampliaram-se muito as oportunidades 

educacionais no Brasil: aumentou o acesso ao ensino básico – 
fundamental e médio – e, mais recentemente, ao ensino superior. 

Essa política educacional é realizada principalmente nas áreas 
urbanas, aumentando seu poder de atração sobre a população rural. 
Esses avanços são inegáveis, beneficiando especialmente as camadas 
populares e médias. No entanto, a ampliação não foi suficiente, pois 
ainda há crianças fora da escola e, em geral, a oferta de oportunidades 
no ensino médio e na universidade não só está abaixo das necessidades 
como concentra-se em cidades médias e grandes, o que aumenta o 
fluxo migratório.

A ampliação das vagas no Ensino Médio é fator positivo para o acesso 
democrático à educação. Mas não houve investimentos adequados 
para acompanhar essa expansão, o que compromete a qualidade do 
ensino e pode gerar novas formas de discriminação conforme a escola 
frequentada.

O Ensino Superior também teve uma expressiva expansão de 
matrículas, passando de 1,6 milhão em 1994 para 6,1 milhões em 
2013. É certamente uma conquista da sociedade civil organizada que 
possibilita a inclusão social por meio da formação universitária de 
qualidade.  Dois mecanismos têm se revelado de grande serventia: 
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a “Lei de Cotas”, que garante a reserva de 50% das matrículas para 
candidatos egressos do ensino médio em instituições públicas – 
contemplando assim a distribuição de vagas específicas para pessoas 
de baixa 

renda, de negros/as e indígenas – e o PROUNI e outros sistemas de 
financiamento para estudos universitários.

Apesar desses avanços, ainda existe muita desigualdade de 
chances e condições de progressão nos estudos entre as diferentes 
classes sociais, bem como entre os setores da população definidos 
por pertencimento étnico-racial, gênero e local de moradia (centro/
periferia/campo). É patente que nem todos têm igual possibilidade de 
alcançar os níveis mais altos de ensino.

Outras questões recorrentes do sistema educacional nas cidades 
são:

• a necessidade de um modelo de escola de educação integral no 
ensino básico;

• a restrição de vagas nas creches públicas em áreas de alta 
vulnerabilidade social;

• a dificuldade de permanência de crianças, adolescentes e jovens 
no sistema educacional;

• a dificuldade de compatibilizar educação e trabalho nas grandes 
cidades;

• a interrupção dos estudos das jovens grávidas e/ou com filhos 
pequenos;

• as deficientes condições estruturais de funcionamento e 
organização das escolas;

• a pouca valorização dos professores e professoras e suas precárias 
condições de trabalho.

Sabe-se que a solução dessas questões depende do aumento dos 
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recursos destinados à educação pública. Tanto que nos últimos tempos 
têm crescido a mobilização de estudantes, inclusive com a ocupação 
das escolas, por melhores condições de ensino e aprendizagem e contra 
reformulações do sistema escolar propostas pelos gestores públicos 
que não levam em consideração suas demandas por educação de 
qualidade.

Para garantir o direito à educação em nosso país, é necessário 
enfrentar os mecanismos que continuam a gerar novos ciclos de 
exclusão educacional e, ao mesmo tempo, implementar medidas que 
permitam condições de retomada, permanência e prosseguimento 
das trajetórias educativas.

O grande desafio é garantir uma educação básica de qualidade que 
seja, também, uma educação para todos. Garantir uma educação que 
possibilite a leitura crítica do mundo, inclusive dos mecanismos que 
reproduzem processos de segregação social no país. Uma educação 
em que os processos de ensino-aprendizagem estejam orientados 
pelo respeito aos direitos humanos, pela valorização da diversidade (de 
gênero, étnico-racial, sexual etc.) e pela luta contra as desigualdades 
sociais.

Para aprofundar e debater
1. As CEBs de sua cidade ou região se mobilizam em defesa da escola 

pública de qualidade?  Qual sua posição sobre a “Lei de Cotas” para o 
ingresso no ensino superior? 

2. Elas prestam apoio ou solidariedade a movimentos de professores 
ou de estudantes que reivindicam melhorias nas condições de ensino?

3. Como as CEBs vivem a religiosidade popular?



Comunidades Eclesiais de Base: 
Lugar de vivência da 
Cidadania e da Ética

Oitavo Encontro
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Comunidades Eclesiais de Base: lugar de vivência da 
cidadania e da ética

Os Meios de Comunicação Social e o Sistema educacional são os 
responsáveis diretos pela formação cultural de um povo, pois a cultura 
é uma construção social e simbólica de cada grupo humano e de cada 
povo manifestar-se, expressar-se e dar sentido a todas às suas relações, 
interligando-o a todos os seres envolvidos nessas relações: consigo, 
com os outros, com as divindades, com Deus, com a natureza e com 
toda a criação. 

A cultura congrega as artes, a comunicação popular, os meios de 
comunicação social, o saber acadêmico, as pesquisas científicas, as 
redes sociais, as grandes forças culturais, sobretudo em nossos tempos.

Da mesma forma que produzimos cultura, também absorvemos 
cultura. Consciente ou inconscientemente, nós entramos na onda e 
nos deixamos levar por imposições culturais. 

Desde a antiguidade, os dominadores já sabiam que a melhor 
forma para destruir um povo, dominá-lo ou aniquilá-lo é destruir 
sua identidade e sua resistência, enfraquecendo sua cultura em suas 
expressões de religião, costumes, saberes, artes, valores, língua e 
outros mais.

Vivemos hoje sob a imposição de outras expressões culturais que 
não são nossas, que não nos dizem nada em nosso tempo e espaço, 
que não nos ajudam a viver neste mundo com sentido.

Libertar a cultura significa investir em artes, educação popular, 
rádios comunitárias, redes sociais alternativas, lutar por uma educação 
de qualidade que forme cidadãos livres, conscientes e solidários.  É 
possibilitar que as expressões culturais das minorias tenham seu 
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espaço e possam contribuir na macro cultura; denunciar todo tipo de 
discriminação que proíbe ou impede que traços de nossa identidade 
cultural estejam presentes em todos os âmbitos de nossa vida.

Isso serve para todos nós e em todos os sentidos. Libertar a cultura 
é redescobrir o belo, o valor humano que está em tudo o que ele faz, 
mesmo quando esse produto seja a coisa mais simples do mundo. 
É redescobrir a capacidade humana de criar, de buscar saídas, de 
construir novas possibilidades de vida plena. Libertar a cultura é voltar 
a dar sentido a tudo o que fazemos, falamos, sentimos, e descolonizar 
nossa cabeça e nosso coração.

Esta descolonização cultural torna-se uma necessidade urgente, 
pois constata-se que há uma verdadeira colonização de nossa 
subjetividade, que nos leva a crer que tudo é descartável, instável, 
instantâneo, volátil, efêmero, passageiro, produzindo estruturas 
psíquicas pautadas pela obsessão do eternamente novo. O princípio 
básico da moda estende-se ao princípio relacional. 

 A cultura deve ser sempre uma escola que nos ensina a contemplar o 
mistério, a tocar sua essência, descobrir a Verdadeira Beleza escondida 
em cada atividade plenamente humana, como bem expressou 
Dostoievsk: “a beleza salvará o mundo!” Nesta perspectiva encontra-se 
o pensamento de São João Paulo II ao dirigir-se aos artistas: 

“Este mundo no qual vivemos, precisa da beleza, para não cair 
no desespero. A beleza com a verdade dá alegria ao coração dos 
homens e é fruto precioso que resiste ao desgaste do tempo, que 
une as gerações e as faz comunicar na admiração. Nobre mistério 
aquele dos artistas, quando as suas obras são capazes de refletir, 
em qualquer modo, a infinita beleza de Deus e endereçar a Ele as 
mentes dos homens.”
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Desafios. Buscar um equilíbrio entre o ético e o estético, que supere 
a cultura do aparecer/ter/consumir, antes da cultura de ser. 

Desenvolver mecanismos educativos que favoreçam a consciência 
crítica diante da ditadura do consumismo, como princípio “estruturador” 
e “estruturante” da realização pessoal.

Estabelecer relações que fortaleçam os vínculos em todas suas 
expressões cotidianas: trabalho, família, relações afetivas, relações de 
vizinhança, espiritualidade. 

Criar formas de entretenimento e ócio que desenvolvam outras 
formas de criatividade, exercendo a participação corporal, intelectual, 
social com o menor custo possível.

Retomar o sentido profundo de felicidade pessoal, distanciado da 
cultura de consumo. 

Questionamentos. Na esfera ética, como lidar com os benefícios 
das tecnologias modernas?  Quais são os seus limites? Como 
estabelecer um diálogo entre os que produzem informações e os que 
as consomem? Quais são os impactos das novas tecnologias na vida 
social? Somos conscientes de que estamos presenciando rupturas 
substanciais? Temos consciência de que diante das intervenções 
técnicas e dos avanços científicos estão se rompendo e transformando 
o tecido histórico e social? 

Na esfera da sociedade civil, como dar acesso democrático a todas 
as tecnologias, sabendo que grande parte da biotecnologia está a 
serviço da globalização financeira e não a serviço dos povos? Como 
nossos jovens estão configurando sua subjetividade e programando 
seus cérebros? Qual visão do outro, do diferente, estamos constituindo 
em suas relações interpessoais? Qual noção de transcendência, de 
espiritualidade tem hoje as novas gerações? 
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Iluminação bíblica: A Igreja Pascal que nasce do Cristo 
ressuscitado

O capítulo vinte e um do Evangelho de João, sobre a aparição 
de Jesus ressuscitado no Lago de Tiberíades, apresenta-nos treze 
características essenciais que deverão estar presente na vida de toda a 
Igreja. Vejamos: 

1- Uma Igreja que nasce depois da Páscoa, reunindo os 
discípulos temerosos e dispersos (Jo 21,2-3);

2- Uma Igreja de pessoas pobres e frágeis: durante toda a 
noite não pescaram nada (Jo 2l, 3);

3- Uma Igreja centrada no Senhor que está na outra 
margem (Jo 21,4);

4- Uma Igreja missionária, que confiando na Palavra de 
Jesus, pesca grande quantidade de peixes (Jo 21,6);

5- Uma Igreja com carismas diferentes: João reconhece 
Jesus; Pedro se lança no mar (Jo 21,7-8);

6- Uma Igreja fraterna, reunida em torno da Eucaristia: o 
Senhor lhes preparou uma comida (Jo 21,12-13);

7- Uma Igreja onde o mistério está sempre presente: 
ninguém se atreve a perguntar a Jesus: quem é você? (Jo 21, 
12);

8- Uma Igreja que sempre necessita de conversão: Pedro 
recorda com tristeza as suas negações anteriores, quando da 
paixão (Jo 21,17);

9- Uma Igreja baseada no Amor: Jesus pergunta a Simão 
Pedro se este o Ama (Jo 21,15-17);

10- Uma Igreja dirigida por Pedro: cuida das minhas 
ovelhas e de meus cordeiros (Jo 21,17);

11- Uma Igreja que enfrenta perseguições e o testemunho 
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martirial: anuncia-se o martírio de Pedro (Jo 21,18);

12- Uma Igreja de seguimento a Jesus: Jesus pede a Pedro 
e a João que o sigam (Jo 21, 19-22);

13- Uma Igreja que espera que o Senhor retorne (Jo 21,22).

Desafios no mundo urbano
Oitavo desafio: Tecnologias de Informação e Comunicação
Vivemos um momento em que as novas Tecnologias da Informação 

e Comunicação transformam modos tradicionais de expressão e 
sociabilidade, fazendo com que o mundo urbano ultrapasse os limites 
físicos das cidades. O século 20 deu início à era da comunicação de 
massas, com a popularização do rádio e da TV, cuja comunicação se 
faz em mão única: conteúdos centralizados e uniformizados passam 
de um único emissor a um grande número de receptores. Esse tipo de 
comunicação cobre o território nacional pelo rádio desde anos 1940 e 
1950, e a ele juntou-se a televisão nos anos 1960 e 1970. Uns poucos 
grupos empresariais familiares foram agraciados com concessões 
públicas que colocaram o sistema de comunicação de massa a serviço 
de interesses privados. Esse processo ajudou a moldar a integração 
nacional no campo simbólico a partir do Sudeste, mas enfraqueceu 
muitas expressões regionais. É como se todo o Brasil pensasse, falasse 
e tivesse os mesmos gostos do centro-sul.

A partir dos anos 1990 entraram em cena novas tecnologias digitais 
de informação, como o telefone celular e a internet. Inicialmente, a 
internet se restringia à troca de correspondência eletrônica e ao acesso 
a informação produzida e disponibilizada em grandes provedores. A 
partir dos anos 2000, a internet deixa de ser um canal de acesso e se 
transforma, cada vez mais, em um canal de troca de bens simbólicos, 
em que o usuário pode tornasse produtor de informação. Altera-se 
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então o modelo unidirecional da comunicação. A expansão da internet 
móvel fez dos celulares modernos (smartphones) computadores 
completos, permitindo que os usuários estejam permanentemente 
conectados em tempo real. 

Cada usuário hoje é uma unidade autônoma de produção de 
mídia cujos usos vão desde relacionamentos afetivos e formação 
de grupos de amigos até o fortalecimento de expressões culturais, 
de mobilizações sociais, de denúncias criminais e de articulações 
políticas de massa. Neste processo são constituídas novas estratégias 
de socialização, como as redes sociais, que não se restringem ao meio 
virtual e também têm repercussões nas relações presenciais.

Hoje as pessoas – sobretudo jovens – encontram nos meios de 
comunicação digital canais efetivos de autoexpressão e intercâmbio 
de imagens e informações que permitem uma experiência social 
horizontal, mas dificulta o surgimento de lideranças coletivas. 

O poder econômico logo se deslocou para empresas como Google, 
Facebook, formando conglomerados de mediação, exploração e venda 
de conteúdo privado produzidos pelos próprios usuários. Diante deste 
fenômeno, é preciso realçar a importância da criação do Marco Civil da 
Internet (Lei 12.965/2014), que estabelece princípios que garantem a 
liberdade de expressão e a inviolabilidade da privacidade nas redes 
digitais.

Um dos efeitos das novas tecnologias de informação e comunicação 
tem sido a diluição das fronteiras entre o mundo rural e o urbano, 
embora no Brasil a “revolução digital” ainda esteja em geral restrita às 
capitais e às regiões metropolitanas. 

O acesso à tecnologia de ponta não é democrático, pois o interior 
do país carece de estrutura que possibilite o acesso aos serviços de 
banda larga. Por outro lado, os equipamentos são caros e os setores 
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economicamente desfavorecidos consomem essa tecnologia de forma 
subalterna ou através da pirataria. Essa exclusão digital constitui um 
dos modos perversos da exclusão social no Brasil de hoje.

Essas novas tecnologias são imprescindíveis na contemporaneidade, 
porque facilitam a inclusão social e abrem novas possibilidades de 
comunicação, mas é preciso estar atento às possibilidades de novos 
tipos de crimes próprios da era digital: cyber-bullying, divulgação de 
fotos íntimas como ato de vingança, roubo a contas bancárias, invasão 
de sites de empresas e de órgãos oficiais. Por isso as tecnologias digitais 
exigem um trabalho educativo para a crítica da informação que circula 
em suas redes. 

Para debater e aprofundar 
1. O que representam as novas tecnologias digitais para as CEBs de 

sua cidade ou região: a dissolução dos laços sociais e comunitários, ou 
sua complementação pelas redes sociais? 

2. As CEBs usam esses meios como forma de comunicação? 

3. Como resgatar a ética e construir a cidadania?



Comunidades Eclesiais de Base: 
Lugar da vivência da 
Comunhão e do Ecumenismo

Nono Encontro
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Comunidades Eclesiais de Base: lugar da vivência da 
comunhão e do ecumenismo

“Não somos um centro de produção, não somos uma empresa 
voltada para o lucro, somos igreja. Somos uma comunidade de pessoas 
que vivem na fé. Nossa tarefa não é criar um produto ou conseguir 
êxito nas vendas. Nossa tarefa é viver exemplarmente a fé, anunciá-la, 
e mantermo-nos em uma relação profunda com Cristo e, assim, com 
o próprio Deus, não ser um grupo utilitarista, mas uma comunidade 
de pessoas livres que se doam, e que atravessam nações e culturas, o 
tempo e o espaço.”

Características da Leitura Ecumênica e Popular da Bíblia
Três premissas que modelaram o jeito de o povo simples ler a 

Bíblia
a) A Bíblia é acolhida pelo povo simples como Palavra de Deus. 

Esta fé comum é a base do ecumenismo. É a partir dela que as CEBs 
dialogam e constroem iniciativas ecumênicas e solidárias.

b) As primeiras experiências de círculos bíblicos já encontraram 
uma pastoral construída a partir do método Ver-Julgar-Agir, usado 
pela Juventude Operária Católica (JOC) e pela Juventude Universitária 
Católica (JUC). Este método mudou a visão que a Igreja tinha da 
revelação de Deus. Procura-se, primeiro, ver a situação do povo. Em 
seguida, com a ajuda do texto bíblico, procura-se julgar ou iluminar a 
situação, anunciando a presença de Deus ou denunciando a ausência 
de Deus nas situações humanas do grupo que faz sua interpretação. 
Assim, a fala ou a revelação de Deus não vem da Bíblia, mas dos fatos 
iluminados pela leitura bíblica. E são estes que levam o grupo a agir de 
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maneira nova.

c) O povo faz a descoberta de que a Palavra de Deus não está só 
na Bíblia, mas também na vida. Com a ajuda da Bíblia, descobre onde 
e como Deus nos fala hoje, através dos fatos. Para muitos, a Bíblia 
chega a ser o primeiro instrumento para uma análise mais crítica da 
realidade que vivemos hoje. Esta visão mais ampla da Palavra de Deus 
contribui para evitar a visão mágica da Bíblia que favorece a leitura 
fundamentalista. 

O olhar ecumênico do Papa Francisco. O Papa Francisco tem uma 
compreensão maior para a pluralidade eclesial que existe inclusive 
dentro do próprio catolicismo. Em sua alocução de 25 de setembro 
de 2013, assim refletia: “No ‘Credo’ nós dizemos ‘Creio na Igreja, uma’, 
professamos que a Igreja é única e esta Igreja é em si mesma unidade. 

Mas se olhamos para a Igreja Católica no mundo descobrimos 
que essa compreende quase 3000 dioceses espalhadas em todos os 
Continentes: tantas línguas, tantas culturas! A Igreja está espalhada 
em todo o mundo! 

No entanto, as milhares de comunidades católicas formam uma 
unidade. Como pode acontecer isto?”  Unidade e diversidade não 
podem ser vistas como contrapostas. Pelo contrário, elas se fecundam 
e se enriquecem mutuamente. 

Os problemas ocorrem justamente quando unidade e diversidade 
não são vistas como dons, mas como excludentes. “Infelizmente, 
nós vemos que no caminho da história, mesmo agora, nem sempre 
vivemos a unidade. Às vezes surgem incompreensões, conflitos, 
tensões, divisões, que a ferem, e então a Igreja não tem a face que 
queremos, não manifesta a caridade, aquilo que Deus quer. Somos 
nós que criamos lacerações! E se olhamos para as divisões que ainda 
existem entre os cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes sentimos 
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o esforço de tornar plenamente visível esta unidade. 

Deus nos doa a unidade, mas nós mesmos façamos esforço para vivê-
la. É preciso procurar, construir a comunhão, educar-nos à comunhão, 
a superar incompreensões e divisões, começando pela família, pela 
realidade eclesial, no diálogo ecumênico também”. 

E na entrevista que concedeu à revista Civiltà Cattolica (19/09/2013), 
o Papa Francisco fala da pluralidade como um dom, que é preciso 
conhecer e reconhecer: “Nas relações ecumênicas isto é importante: 
não só conhecer-se melhor, mas também reconhecer o que o Espírito 
semeou nos outros como um dom também para nós.”

Iluminação bíblica: Nos caminhos trilhados pelo Apóstolo Paulo
O Apóstolo Paulo é um bom intérprete da Sagrada Escritura com 

olhar ecumênico. Ele procurava ter nos olhos a fé em Jesus Cristo, pois, 
assim ele diz, é só pela conversão a Jesus que o véu cai e que a Escritura 
nos revela o seu sentido (2Cor 3,16) e nos comunica a sabedoria que 
leva à salvação (2Tm 3,15).

Paulo falava de Jesus crucificado (2Cor 2,2), escândalo para uns e 
loucura para outros, mas para nós expressão da sabedoria de Deus 
(1Cor 1,23-24). Foi a fé em Jesus que lhe abriu os olhos para perceber a 
Palavra viva no meio dos pobres da periferia de Corinto, onde a loucura 
e o escândalo da cruz estavam confundindo os sábios e os poderosos 
deste mundo (1Cor 1,21-31). Paulo se libertou da prisão da letra que 
mata e descobriu o sentido que o Espírito de Jesus nos comunica 
(2Cor 3,6). Ele interpretava a Bíblia a partir dos problemas do povo das 
comunidades por ele fundadas (1Cor 10,1-13) e dizia que a própria 
comunidade era uma carta de Cristo (2Cor 3,3). 

Ao se considerar um destinatário da Bíblia, constrói o ecumenismo 
fundado na Palavra de Deus. “Tudo foi escrito para nossa instrução, 
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para nós que vivemos neste final dos tempos” (1Cor 10,11; Rm 15,4). 
Paulo nos apresenta uma eclesiologia de comunhão, com a missão de 
anunciar e realizar o Reino de Deus no mundo, começando por aqueles 
lugares e pessoas onde o Reino é negado: os pobres e oprimidos. E tudo 
isso seguindo o caminho de Jesus, morto e ressuscitado, e deixando-se 
conduzir por seu Espírito de vida e liberdade. 

A Igreja é a imagem visível da Trindade na história, semente do 
Reino, que é o plano trinitário de Deus para o mundo. Que todos sejam 
um para que o mundo creia (Jo 17, 21).

Desafios no mundo urbano
Nono desafio: Arte, cultura, esporte e lazer
Opções diversas de lazer, de acesso a bens culturais, de livre 

criação artística e de atividades esportivas não são apenas atrações 
que o mundo urbano oferece, especialmente para a juventude. São 
direitos a serem garantidos para todos, pois favorecem a elaboração 
de identidades, promovem o aprendizado e a convivência social. 
Através da arte e da cultura as pessoas manifestam sua visão de 
mundo. O esporte exercitado de forma saudável contribui para o 
desenvolvimento integral e a saúde.

Estes direitos estão relacionados ao uso do tempo livre, no espaço 
privado e no público. Atualmente boa parte do lazer e da fruição 
cultural é realizada no espaço doméstico: assistir TV, ouvir música, 
navegar na internet, ler, assistir filmes e shows em DVD. 

Já a maior parte das atividades feitas fora de casa, no espaço público 
– passear, ir a cultos religiosos, praticar esportes, conversar com 
amigos, namorar, ir a festas, restaurantes, shopping centers, cinema, 
teatro, shows – dependem da possibilidade de acesso a equipamentos 
culturais e esportivos que normalmente se concentram nas regiões 
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centrais e nas áreas nobres. A facilidade ou dificuldade de acesso, bem 
como a gratuidade ou não dessas atividades torna muito desigual o 
desfrute desse direito ao lazer e aos bens culturais. 

É fundamental, portanto, democratizar e descentralizar o 
acesso à arte, à cultura, ao esporte e ao lazer por meio da criação, 
revitalização e manutenção dos equipamentos necessários à sua 
realização, como cinemas, teatros, centros culturais, quadras, 
praças e ginásios esportivos. Espaços que tenham segurança 
e acessibilidade para todos, em condições de abrigar ações 
diversas – do aprendizado à apresentação da produção cultural 
- com programação permanente, a baixo custo ou gratuita, 
contemplando interesses singulares e múltiplos e a diversidade 
de linguagens, estilos e identidades. 

A desigualdade também se reflete nas práticas esportivas, já que 
algumas se tornam privilégio das pessoas com maior renda, que 
podem pagar para frequentar clubes e academias. Mesmo a prática 
amadora do futebol é prejudicada pelo desaparecimento de espaços 
disponíveis na cidade. É necessário garantir a todos o acesso às 
diferentes modalidades esportivas. A existência de um espaço público 
de qualidade (ruas, praças, parques) é fundamental para a convivência 
e o desenvolvimento de atividades recreativas, esportivas, culturais e 
socioeducativas. Pessoas de todas as idades devem ser incentivadas 
a praticar atividade física, com a instalação de quadras e academias 
ao ar livre, ciclovias, pistas de skate etc. O que só se tornará possível 
se os cidadãos se sentirem seguros para se apropriarem dos espaços 
públicos.

As pessoas não são apenas consumidoras, mas também produtoras 
de bens culturais, e a oferta de oficinas em diversas linguagens (música, 
percussão, teatro, dança, hip-hop, grafite, capoeira etc.) amplia estas 
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possibilidades. Em nossas cidades há inúmeros grupos informais 
de artesanato, de dança, de música, de teatro, de manifestações de 
cultura popular que constituem possibilidades de lazer e fazer cultural. 

Estes grupos têm movimentado circuitos alternativos nas periferias 
e favelas, promovendo ações culturais diversificadas como saraus em 
bares, cineclubes em becos ou nas lajes, danças de rua, quadrilha nas 
praças, bailes em galpões. Apesar de seu valor, essa efervescência 
cultural recebe pouco ou nenhum apoio governamental. Também 
é importante divulgar a produção cultural dos diferentes territórios 
promovendo festivais e espetáculos, e veiculando a produção cultural 
independente nas tevês, rádios, internet e cinema.  Há também 
que incentivar e preservar as expressões da cultura material e 
imaterial locais, como rezadores, cantigas, festas religiosas e outras 
manifestações tradicionais.

A utilização dos espaços escola responde ampliar o acesso da 
população a este conjunto de direitos, inclusive com sua abertura à 
comunidade nos fins-de-semana. Outros mecanismos são a redução 
do valor dos ingressos, o estabelecimento da meia entrada, do vale 
cultura ou da gratuidade.

Para debater e aprofundar 
1. As CEBs de sua cidade ou região percebem o acesso à arte, à 

cultura, ao esporte e ao lazer em espaços públicos como um direito? 

2. As CEBs já se mobilizaram para aumentar o acesso da população 
local – especialmente da juventude – aos equipamentos necessários a 
essas atividades?

3. Como as CEBs vivem o ecumenismo?



Comunidades Eclesiais de Base: 
lugar do cuidado 

e do Bem Viver

Décimo Encontro
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Comunidades Eclesiais de Base: lugar do cuidado e 
do Bem Viver

As CEBs trazem como marca a centralidade dos pobres, sabendo 
que os empobrecidos são sujeitos da história e não vítimas 
condenados ao fracasso ou destinatários de nossas ações assistenciais. 
Reconhecem que a vida está constantemente ameaçada pelo sistema 
socioeconômico e cultural, pela opressão e exclusão nas relações de 
gênero e de etnia, pela destruição da natureza e do meio ambiente e a 
mercantilização da vida. 

Aprenderam a encarar o planeta Terra não como um lugar cheio 
de recursos a serem explorados, mas como um organismo-casa, do 
qual fazemos parte como uma comunidade de vida, assumindo como 
primeira Aliança estabelecida pelo Criador, a Aliança com Noé, uma 
Aliança Ecológica, antecipando a Aliança estabelecida com Abraão, 
que é uma Aliança de Fé.

Nessa linha de pensamento, as CEBs se deparam com a proposta do 
Bem viver e do Conviver, que é um conceito que visa recriar, diante 
do fracasso das políticas econômicas neoliberais adotadas pelos 
governos da maioria dos países a partir da década de 1990, um 
antigo conceito de povos andinos como os Quetchua e Aymará. 

No período de mobilização popular contra as políticas neoliberais, 
este projeto de vida coletiva ganhou novo conteúdo, nova forma e 
tamanha força que foi incorporado às Constituições do Equador (2008) 
e da Bolívia (2009). Isso despertou a atenção de grupos e movimentos 
libertários em vários países, que o Bem viver e Conviver entrou na 
agenda de um número cada vez maior de movimentos sociais, 
pastorais sociais, grupos e pessoas de todo o mundo. 
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O Bem viver refere-se a duas palavras com significados semelhantes 
em Quetchua e em Aymará: sumak muito bom, e kawsay ou camaña 
conviver. Sua ideia central é a vida em harmonia: harmonia consigo 
mesmo, com as outras pessoas do mesmo grupo, com grupos 
diferentes, com a Pachamama, a Mãe Terra e seus filhos e filhas de 
outras espécies e com as realidades espirituais.

O Bem viver implica em se construir uma sociedade fundamentada 
nos sete caminhos para a paz. O primeiro é a paz para trás: com o 
nosso passado pessoal e coletivo; o segundo é a paz para frente: com 
as gerações futuras; o terceiro é a paz para o alto: com a divindade; o 
quarto é a paz para baixo: com o ambiente no qual se vive; o quinto é a 
paz para a direita: com os vizinhos; o sexto, a paz para a esquerda: com 
a família e o sétimo: a paz para dentro: consigo mesmo.

Os princípios do Bem viver dialogam com a proposta das bem 
aventuranças proclamadas por Jesus. 

Das oito bem aventuranças, destaquemos três: bem aventurados 
os puros de coração porque verão a Deus (princípio religioso), bem 
aventurados os mansos porque possuirão a terra (princípio político) e 
bem aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia 
(princípio ético).

Como afirma o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira (2013), o Bem viver 
constitui-se numa alternativa espiritual, política, econômica, cultural e 
social ao sistema produtivista-consumista ao afirmar que a terra não 
é um grande depósito de recursos naturais a serem explorados para 
produzir riquezas, mas sim a mãe de todas as espécies de vida. 

O ser humano compõe esta comunidade de vida e com ela estabelece 
teias de relações. Em vez de extrair/transformar/consumir/ descartar, a 
economia deve ser regida pelo princípio do respeito à Terra. Ela é mãe 
generosa, e mesmo não sendo rica, nada nega a seus filhos e filhas. 
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Mas nós, gente mimada e insensata, a exploramos, tudo exigindo e 
nada retribuindo. Mesmo adoecida e desgastada como está hoje, a 
terra continua a nos oferecer aquilo que durante milênios produziu 
e conservou em seu seio. Só o respeito aos Direitos da Terra poderá 
resgatar sua saúde e favorecer nosso Bem viver, Pertencer, Conviver e 
Ser.

É evidente que, se todos os direitos da Terra forem respeitados, a 
produção de riquezas sofrerá uma drástica redução. Mas, pensando 
bem, mais cedo ou mais tarde o apagão dos recursos naturais obrigará 
nossa espécie a viver pobremente. Trata-se de iniciar desde agora o 
processo de redução geral de riquezas e nos prepararmos para um 
modo de vida mais simples. 

As CEBs vêm assumindo este debate sobre o Bem viver e Conviver, 
visando transformá-lo em expressão política de uma Sociedade do Bem 
viver para todos e na superação de uma sociedade do viver bem para 
alguns poucos. Ao Bem viver indígena, acrescentamos o Pertencer dos 
quilombolas e o Conviver e Ser da tradição cristã.  

Na encíclica Laudato Si, o cuidado com a Casa Comum, o Papa 
Francisco traçou um itinerário sobre a questão ambiental a ser 
assumido por todos para uma verdadeira ‘conversão ecológica’. No 
capítulo sexto descreve os passos para uma conversão ecológica.

1- As raízes da crise cultural agem em profundidade e não é fácil 
reformular hábitos e comportamentos. 

2- A educação e a formação são desafios centrais: ‘toda mudança 
tem necessidade de motivações e dum caminho educativo’ (15); 
estão envolvidos todos os ambientes educacionais, ‘a escola, a 
família, os meios de comunicação, a catequese’ (213).

3- Apostar ‘em uma mudança nos estilos de vida’ (203-208), que 
também abre à possibilidade de ‘exercer uma pressão salutar sobre 
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quantos detêm o poder político, econômico e social’ (206).

4- As escolhas dos consumidores conseguem ‘a mudança do 
comportamento das empresas, forçando-as a reconsiderar o 
impacto ambiental e os modelos de produção’ (206).

5- Promover a educação ambiental para incidir sobre gestos 
e hábitos cotidianos, da redução do consumo de água, à 
diferenciação do lixo até ‘apagar as luzes desnecessárias’ (211),

6- ‘Uma ecologia integral é feita também de simples gestos 
quotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da 
exploração, do egoísmo’ (230). 

7- ‘A conversão ecológica faz crescer as peculiares capacidades que 
Deus deu a cada crente, leva-o a desenvolver a sua criatividade e 
entusiasmo’ (220).

8- ‘A sobriedade e a ‘felicidade exigem saber limitar algumas 
necessidades que nos entorpecem’ (223); ‘voltar a sentir que 
precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para 
com os outros e o mundo, que vale a pena ser bons e honestos’ (229).

Iluminação bíblica: O Espírito Santo é a força divina que 
sustenta a Igreja

As CEBs, como Igreja que nasce do povo de Deus pela força do 
Espírito Santo, partilha o pão, carrega o peso dos fracos, anuncia 
e denuncia, faz-se sal, fermento e luz, Igreja samaritana, Igreja de 
crucificados, Igreja de ressuscitados, uma Igreja sempre em saída, em 
permanente conversão pastoral e ecológica.

A mensagem do Sínodo de 2008 sobre a Palavra de Deus na 
vida e na missão da Igreja

Na mensagem final do Sínodo ao Povo de Deus, realizado em 
2008, os bispos sintetizaram todo o processo da descoberta, leitura e 



86

CEBs de Minas Gerais

meditação da Palavra de Deus em quatro símbolos muito sugestivos: 
a Voz da Palavra, o Rosto da Palavra, a Casa da Palavra e o Caminho da 
Palavra. 

A Voz da Palavra ressoa não só na Bíblia, mas também se faz ouvir 
na natureza, no universo, na vida, nos fatos, “sem fala e sem palavras, 
sem que sua voz seja ouvida” (Sl 19,4). “De fato, desde a criação do 
mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno 
e sua divindade, podem ser contempladas, através da inteligência, nas 
obras que ele realizou” (Rom 1,20).

O Rosto da Palavra é Jesus de Nazaré, sua vida, seus gestos, suas 
palavras, seus ensinamentos. Ele é a revelação do Pai. Nele a Palavra se 
fez carne e habitou entre nós (Jo 1,14). Ele podia dizer: “Quem me vê, 
vê o Pai” (Jo 14,9). 

A Casa da Palavra é a Comunidade, a Igreja. É onde o povo se reúne 
em torno da Palavra de Deus: “Como pedras vivas, vocês vão entrando 
na construção do templo espiritual, e formando um sacerdócio santo, 
destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio 
de Jesus Cristo” (1Pd 2,5). Jesus dizia: “Onde dois ou três estão reunidos 
em meu nome, eu estou aí no meio deles” (Mt 18,20). A Casa da Palavra 
de Deus somos nós, quando estamos reunidos no Círculo Bíblico.

O Caminho da Palavra é a missão que recebemos como discípulos 
e discípulas missionários e missionárias de Jesus Cristo, para que nele 
nossos povos tenham vida. “Caminho” é a palavra usada no livro dos 
Atos para identificar os cristãos (At 9,2; 19,9; 22,4; 24,14). Indica o 
compromisso assumido de levar a Boa Nova pelo mundo afora.

Desafios no mundo urbano
Décimo desafio: Meio ambiente e Bem viver
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 



87

Lugar do encontro com a Palavra que nos liberta

continuamente violado nas cidades, pela poluição do ar, a dificuldade 
no abastecimento de água, a destinação do esgoto sanitário e dos 
resíduos sólidos. Além disso, a situação ambiental nas cidades vem 
sendo agravada por transformações no clima: chuvas torrenciais, 
longas estiagens, vendavais e tremores de terra onde antes não 
ocorriam. 

A questão da água é fundamental. Em 2014 o país tinha mais de 35 
milhões de brasileiros sem acesso regular aos serviços de água tratada 
(dado do Ministério das Cidades). Na região do semiárido essa carência 
é permanente, mas deu origem a experiências inovadoras como são as 
cisternas. Já nas cidades essa situação está se tornando crítica, como 
ficou evidente na crise hídrica de2014 em São Paulo. Ela decorre das 
mudanças climáticas, particularmente do desmatamento do Cerrado 
e da Amazônia – que é o ninho das chuvas – e da degradação dos 
mananciais, mas se agrava nas cidades com o desperdício, a redução 
das áreas verdes, o crescimento da impermeabilização do solo e uma 
rede de drenagem insuficiente.

A maior parte do consumo de água atende ao agronegócio 
(irrigação) e a necessidades industriais: apenas cerca de 10% da água 
é destinado ao consumo doméstico. É preciso implementar políticas 
públicas de proteção aos mananciais, racionalização do consumo, 
melhor gerenciamento das bacias hidrográficas e rigorosa fiscalização 
das empresas. Isso não isenta, porém, cada família e cada pessoa do 
dever de usar com parcimônia os recursos hídricos de que dispõe.

Problema grave é a insuficiência do saneamento básico: mais de 
100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto e apenas 
39% dos esgotos recolhidos são tratados. 

O restante é lançado nos rios, nas lagoas e no mar, como acontece 
com a maior parte do esgoto não conectado à rede pública. Além dos 
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danos ambientais, essa prática é um dos principais fatores de doenças 
do nosso povo.

Por sua vez, os resíduos sólidos (cuja produção vem aumentando: 
em média cada pessoa descarta 1,2 kg por dia) têm uma destinação 
inadequada. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 
2010, engloba aspectos como a inclusão social de catadores e catadoras 
de material reciclável – importante conquista dessa categoria de 
trabalhadores – a criação de oportunidades de trabalho e renda e a 
atribuição de responsabilidades à população e a agentes públicos e 
privados.

Nas cidades a demanda por energia é crescente. A utilização da 
energia proveniente de grandes usinas hidrelétricas implica em 
sérios impactos socioambientais nas regiões onde é gerada. As usinas 
térmicas acionadas em períodos de seca são caras e não devem ser 
usadas por serem muito poluentes. Pelo alto risco envolvido e pela 
produção de lixo radiativo, a energia nuclear deve ser abandonada 
imediatamente. Por algum tempo poderemos contar com as 
hidrelétricas já instaladas, se tiverem sua capacidade bem preservada 
ou restaurada, mas é preciso investir principalmente na geração de 
energia limpa e de fontes sustentáveis (como a solar descentralizada, a 
eólica, a maré motriz e outras menos exploradas).

A problemática ambiental das cidades está relacionada ao projeto de 
crescimento econômico a qualquer custo, como se desenvolvimento 
fosse o aumento do consumo de bens. Neste contexto, ganha força 
a ideia de que as cidades só se tornarão sustentáveis quando todos 
tiverem consciência da limitação dos bens comuns. Estimular e 
promover processos sustentáveis de produção e práticas de consumo 
consciente e sustentável é tão importante quanto garantir a gestão 
adequada, sustentável e territorial dos resíduos sólidos, de bacias 
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hidrográficas, aquíferos e ecossistemas costeiros, da biodiversidade, 
e das fontes energéticas. Para tanto, a participação da população 
deve ser efetiva nos espaços de planejamento, decisão, execução e 
avaliação de políticas socioambientais e nos debates que envolvam 
temas estratégicos das cidades.

É importante lembrar que eventos externos à cidade também 
podem afetá-la: o avanço do agronegócio e o uso generalizado 
de agrotóxicos, assim como a instalação de grandes projetos de 
geração de energia e de mineração. Além dos seus graves impactos 
ambientais, eles expulsam a população do campo, atingem povos 
indígenas, quilombolas e pescadores. As populações tradicionais 
têm o direito de permanecer em seus territórios. 

A interação equilibrada entre cidade e campo é fundamental para a 
defesa socioambiental da cidade.

Para debater e aprofundar
1. As CEBs de sua cidade ou região se envolveram nas Campanhas a 

Fraternidade de 2004 – “Água, fonte de vida” – de 2016 – “Casa comum, 
nossa responsabilidade”? – e 2017 – “Fraternidade: biomas brasileiros 
e defesa da vida”. Realizaram algum gesto concreto em defesa da água 
ou do saneamento da casa comum?     

2. Você conhece alguma experiencia bem-sucedida de energia 
limpa (p. ex. aquecimento solar)?

3.  As CEBs têm feito algo para diminuir o desequilíbrio ambiental 
em sua cidade ou região? 
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