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PREFÁCIO 
 
 
 Em 2015, celebramos o cinquentenário do término 
do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965). Embora 
já estejamos cinquenta anos distantes, o último Concílio 
Ecumênico, por ter sido uma assembleia conciliar com 
características diferentes das anteriores, exerceu uma 
influência grande na vida eclesial e vem provocando a 
renovação da Igreja desde então. 
 Analisar a influência exercida na Igreja por 
determinado Concílio leva ao estudo de sua recepção. E 
este foi um dos temas abordados ao longo das 
comemorações da passagem dos cinquenta anos da 
convocação, celebração e conclusão do Vaticano II. De 
fato, estudar a assimilação por parte da comunidade eclesial 
das conclusões e determinações presentes nos dezesseis 
documentos emanados pelo último Concílio destaca-se 
como um objetivo relevante, pois determinará o quanto a 
Igreja foi fazendo sua o denominado “espírito do Concílio” 
e o quanto incluiu em sua prática eclesial as determinações 
e mudanças indicadas pelas constituições, decretos e 
declarações. 
 Entre a possível periodização da recepção do 
Vaticano II, encontra-se o Sínodo Extraordinário de 1985 
como uma de suas etapas. É verdade que seu Relatório 
Final (Relatio finalis Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi 
celebrans pro salute mundi, de 07 de outubro de 1985) opta por 
escolher a eclesiologia de comunhão como a eclesiologia 
predominante no Vaticano II (cf. II, C. 1). De fato, tal 
decisão foi precedida, e até seguida, por longo debate sobre 
a linha eclesiológica assumida pelo Vaticano II. Todavia, é 



inegável que a eclesiologia de comunhão se constitui como 
uma chave de hermenêutica de sua eclesiologia. 
 Diante disso, é possível estudar a recepção da 
eclesiologia de comunhão na América Latina nos 
documentos das Conferências Gerais do Episcopado do 
Continente latino-americano e caribenho – Medellín (1968), 
Puebla (1979), Santo Domingo (1992) e Aparecida (2007) – 
à luz desta chave de leitura. 
 É o que faz a presente publicação, fruto de pesquisa 
apresentada como trabalho de conclusão de curso de 
Teologia, em 2012. O estudo inicia abordando a 
eclesiologia de comunhão presente na Constituição 
Dogmática Lumen Gentium, para, em seguida, descrever sua 
recepção na América Latina e no Caribe através dos 
documentos das referidas assembleias gerais do CELAM. 
 O estudo está bem articulado e fundamentado. A 
sua argumentação tem por base farta citação dos 
documentos conciliares e dos documentos das 
Conferências referidas, além de publicações de outros 
teólogos sobre o argumento em questão. Por isso, com 
satisfação apresento e recomendo a leitura destas páginas. 
 
 

Prof. Dr. Geraldo Luiz Borges Hackmann 
Programa de Pós-Graduação 

Faculdade de Teologia da PUC-RS. 
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A eclesiologia conciliar e a sua recepção na América Latina 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

O presente trabalho monográfico tem por 
finalidade tratar do tema: a Eclesiologia conciliar e a sua 
recepção na América Latina: a comunhão gera a missão. A 
problemática que move essa pesquisa surge do fato de que 
o Concílio Vaticano II foi um Concílio eminentemente 
eclesiológico, evento de capital importância no que 
concerne à evolução da autoconsciência da Igreja. Nesse 
sentido, surge a questão sobre como pode ser concebida 
atualmente a missão da Igreja, levando em consideração a 
Eclesiologia conciliar e a sua recepção na América Latina. 

Nossa tese é que a renovação da Eclesiologia, 
iniciada no princípio do século XX, propicia uma nova 
visão de Igreja, agora unitária: o visível e o invisível, o 
humano e o divino, numa simultaneidade. “A Igreja é ao 
mesmo tempo imanente e transcendente.”1 Na Lumen 
Gentium vem demonstrada a importância da redescoberta 
do mistério da Igreja para a sua autocompreensão. A 
unidade entre o “mistério da Igreja” e o “povo de Deus”, 
supera uma visão fechada e estática da Igreja, fazendo 
aparecer seu caráter dinâmico, expresso na imagem do 
povo de Deus em marcha, em uma perspectiva 
escatológica2. 

O Sínodo de 1985 sublinha a Eclesiologia de 

                                                 
1 KLOPPENBURG, Boaventura. A Eclesiologia do Vaticano II, p. 92. 

2 Cf. HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A amada Igreja de Jesus Cristo, 
p. 54. 
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comunhão como a ideia eclesiológica chave do Concílio (cf. 
Relatio Finalis II, C, 1). Hoje, a Eclesiologia caminha entre 
duas possibilidades, permanecendo a questão do ponto de 
partida para se entender a Igreja: a primeira possibilidade é 
a que parte da dimensão interna da Igreja (ad intra), que 
acentua a Igreja como sacramento, ou seja, a Igreja em si; a 
segunda define a Igreja a partir de fora (ad extra), isto é, de 
sua missão, ou seja, a Igreja para os outros. A problemática 
atual está em buscar um equilíbrio entre essas duas 
perspectivas eclesiológicas. 

A comunhão dos discípulos de Jesus Cristo na 
Igreja gera a missão para todos os povos. Por ser católica, 
“a Igreja tem a capacidade de chegar a todos os povos.”3 A 
Igreja é missionária por natureza. “Evangelizar constitui, de 
fato, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais 
profunda identidade. Ela existe para evangelizar” (EN 14). 
Essa missão nasce como consequência da comunhão com 
o seu Senhor. “A comunhão abre-se à missão universal.”4 
Sem comunhão não há missão. 

A Igreja, enquanto instrumento de salvação, está a 
serviço (diakonía) da pessoa humana em sua integralidade. 
“A evangelização pretende atingir a totalidade do homem”5, 
através de um engajamento em prol de uma sociedade mais 
fraterna, pautada pela fé cristã, que é um dom inestimável 
de Deus para os homens. “Uma vida sem fé e sem 
perspectivas de grande fôlego não vale a pena de ser 
vivida.”6 Pelo anúncio do Evangelho, e, sobretudo, pelo 
testemunho de comunhão, pois “a evangelização faz-se 
mediante testemunhas” (Relatio Finalis II, B, 2), a Igreja 
confere sentido à vida humana e convoca a humanidade a 

                                                 
3 KLOPPENBURG, Boaventura. Minha Igreja, p. 70. 

4 KUNRATH, Pedro Alberto. Por uma teologia da comunhão eclesial, 
p. 310. 

5 PIEPKE, Joaquim G. A Igreja voltada para o homem, 131. 

6 GRINGS, Dadeus. A Igreja de Cristo, p. 49. 
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aderir ao mistério de Cristo. 
Nosso movimento de argumentação parte da 

Eclesiologia conciliar, como vem expressa na constituição 
dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, enfocando, 
sobretudo, as ideias-chave: mistério, povo de Deus, 
comunhão e missão. A partir disso, vamos analisar como se 
deu a recepção da Eclesiologia conciliar no Sínodo de 1985 
e na reflexão teológica, e como isso repercutiu na América 
Latina, levando em consideração o conteúdo exposto nas 
conclusões de cada uma das Conferências do Episcopado 
Latino-Americano. 
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1 
 

A ECLESIOLOGIA 
CONCILIAR A PARTIR DA 

LUMEN GENTIUM 
 
 
 
Na sessão solene de 21 de novembro de 1964 foi 

promulgada a constituição dogmática Lumen Gentium sobre 
a Igreja. Ela supõe uma tomada de consciência da Igreja 
sobre si mesma. Na Lumen Gentium acha-se exposta uma 
doutrina sobre Igreja, mistério e povo de Deus, a qual os 
fiéis são incorporados pelo batismo. Daí deriva a radical 
unidade entre todos os fiéis que integram a Igreja e a 
universalidade do chamado à santidade. 

A Igreja precisa revitalizar a sua identidade, 
perscrutando o significado de sua vocação originária. “É 
necessário à Igreja aprofundar a consciência que ela deve 
ter de si mesma, do tesouro de verdades de que é herdeira e 
guarda, e da missão que deve exercer no mundo” (ES 7). A 
Lumen Gentium significou um progresso na compreensão da 
Igreja em si mesma. Nela “encontra-se uma nova 
consciência da Igreja, que supera a auto-suficiência de uma 
Igreja que se entende como fim em si mesma, e se descobre 
como a Igreja de Deus, que deve ser sacramento de 
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salvação para o mundo.”7 A Igreja se origina do mistério de 
Deus e deve testemunhá-lo ao mundo. 

O Concílio Vaticano II teve um caráter 
eminentemente pastoral. Ele apresentou a mensagem cristã 
tradicional de forma mais adequada à contemporaneidade, 
com novos métodos de evangelização e apostolado, numa 
maior abertura dialógica e fraterna com o mundo. “Foi o 
Concílio da autoconsciência, da clarificação, da 
compreensão e do diálogo”.8 

O Papa João XXIII, ao convocar o Concílio Vaticano II, 
teve o intuito de abrir as “janelas” da Igreja para que ela 
se deixasse rejuvenescer pelo Espírito Santo. Teve, 
também, o objetivo de abrir as “portas” da Igreja, de tal 
modo que se facilitasse o diálogo entre a Igreja e o 
mundo, entre os cristãos de outras confissões e os 
membros de outras religiões.9 

A intenção de João XXIII ao convocar o Concílio, 
era de realizar na Igreja um aggiornamento, “palavra italiana 
que significa ‘colocar-se em dia’, ‘atualizar-se’”10. A Igreja 
sente a necessidade de um contínuo aggiornamento, ou seja, 
uma adequação da vida estrutural e apostólica às 
necessidades do mundo contemporâneo, a fim de 
evangelizar com eficácia, de acordo com as exigências da 
época presente. 

O Concílio Vaticano II intentou tornar a Igreja 

                                                 
7 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja da Lumen Gentium e a 

Igreja da Gaudium et Spes, p. 662. 

8 SANTOS, Manoel Augusto. Quarenta anos depois do Concílio 
Vaticano II. In: SANTOS, Manoel Augusto (Org.). Concílio Vaticano II, 
p. 13. 

9 BARROS, Paulo César. Lumen Gentium n. 12. In: FREITAS, Maria 
Carmelita de (Org.). Teologia e sociedade, p. 230. 

10 BEOZZO, José Oscar. O Concílio Vaticano II. In: 
LORSCHEIDER, Aloísio; LIBANIO, João Batista; COMBLIN, José; 
VIGIL, José María; BEOZZO, José Oscar. Vaticano II, p. 10. 
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presente no mundo, tornando sua mensagem sensível à 
razão e ao coração do homem do século XX. Foi um 
Concílio pastoral-eclesiológico, cujo questionamento 
fundamental foi: como evangelizar no mundo de hoje? 

O Vaticano II é sobretudo um Concílio que se distingue 
muito mais pelo novo espírito, que pelas novas explicações da 
doutrina cristã. Não faltam, é certo, novas explicações (por 
exemplo sobre a Igreja, o episcopado, o presbiterado, a 
Tradição, a liberdade religiosa, etc.), mas o especificamente 
novo e importante do XXI Concílio Ecumênico está na sua 
atitude pastoral, ecumênica e missionária perante o mundo de 
hoje; no seu espírito de abertura a novos valores; na sua 
disposição de dialogar e até cooperar com os não-católicos, os 
não-cristãos e os não crentes; no seu clima de compreensão 
dos outros; na sua convicção de ser apenas o sinal, o 
instrumento ou o sacramento (mysterium) do Senhor 
Glorificado.11 

Duas palavras-chave nos ajudam a compreender a 
pastoral e a Eclesiologia do Concílio Vaticano II: 
aggiornamento e diálogo. “A transformação tende a adaptar a 
Igreja aos tempos atuais e a preparar a unidade. [...] Saímos 
de uma estrutura de defesa e entramos numa estrutura de 
diálogo.”12 Isso mostra uma Igreja disposta a se atualizar e a 
se renovar. 

A Igreja, na sua historicidade, busca se encarnar, 
sempre atenta aos sinais dos tempos, em uma abertura 
crítica ao mundo contemporâneo, tendo sempre o 
Evangelho como critério basilar de sua ação. 

O relevo hermêutico do aggiornamento, malgrado a dificuldade 
de uma rigorosa determinação do termo, está estritamente 
conexo com a pastoralidade. O termo aggiornamento foi 
interpretado como reforma, mas com ele se queria indicar 
antes disponibilidade e atitude para a busca, um compromisso 
global de uma renovada inculturação da revelação nas novas 

                                                 
11 KLOPPENBURG, Boaventura. A Eclesiologia do Vaticano II, p. 16. 

12 SOUZA, Luiz Gómez de. Do Vaticano II a um novo Concílio?, p. 246-
247. 
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culturas. Desta forma, João XXIII teve a intenção de situar o 
Concílio na perspectiva da resposta cristã às instâncias de uma 
humanidade em vias de renovação profunda e global, talvez 
mais evidente hoje do que na época do Vaticano II, ao ser 
anunciado. O aggiornamento mostra-se como a indicação 
sintética da direção na qual o Concílio teria devido abrir o 
caminho à Igreja. Não se tratava de uma reforma institucional 
nem de uma modificação doutrinal, mas de uma imersão total 
na tradição, dirigida a um rejuvenescimento da vida cristã e da 
Igreja. Uma fórmula em que a fidelidade à Tradição e a 
renovação profética estavam destinadas a conjugar-se; a leitura 
dos sinais dos tempos devia entrar em sinergia recíproca com o 
testemunho do anúncio evangélico. Por sua parte, a 
assembleia conciliar compartilhou e fez próprio este objetivo. 
Tem-se inclusive a impressão de que a maioria se tivesse 
aglutinado justamente em torno da instância do aggiornamento. 
Este fato induziu a considerar secundária – às vezes 
equivocadamente – a verificação de um consenso efetivo 
sobre proposições doutrinais em sentido verdadeiro e 
próprio13. 

                                                 
13 “Il rilievo ermeneutico dell’aggiornamento, malgrado la difficoltà di una 
rigorosa determinazione concettuale del termine, è strettamente 
connessa con la pastoralità. Aggiornamento è stato intenso come riforma, 
ma voleva indicare piuttosto disponibilità e attitudine alla ricerca, un 
impegno globale di ricerca di una rinnovata inculturazione della 
rivelazione nelle nuove culture. In questo modo Giovanni XXIII ha 
intenso porre il Concilio nella prospecttiva della risposta cristiana alle 
istanze di un’umanità che ha in corso un rinnovamento profondo e 
globale, forse più evidente oggi che non quando il Vaticano II è stato 
annunciato. Aggiornamento appare come l’indicazione sintetica della 
direzione nella quale il Concilio avrebbe dovuto aprire il cammino alla 
Chiesa. Non una riforma istituzionale né una modificazione dottrinale, 
ma una immersione totale nella tradizione finalizzata a un 
ringiovanimento della vita cristiana e della Chiesa. Una formula nella 
quale fedeltà alla Tradizione e rinnovamento profetico erano destinati a 
coniugarsi; la lettura dei segni dei tempi doveva entrare in sinergia 
reciproca con la testimonianza dell’annuncio evangelico. Da parte sua, 
l’assemblea conciliare ha condiviso e fatto proprio questo scopo. Si ha 
addirittura l’impressione che la maggioranza si sia agglutinata appunto 
intorno all’istanza di aggiornamento. Ciò ha indotto a ritenere secondaria 
– talora a torto – la verifica di un effettivo consenso su proposizioni 
dottrinali vere e proprie.” (ALBERIGO, Giuseppe. Transizione epocale, p. 
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O Concílio Vaticano II objetivou um aggiornamento 
da Igreja em vista das novas necessidades pastorais. Levou 
a termo a tarefa de definir a natureza da Igreja de maneira 
nova na nova situação histórica do século XX. 

Da natureza segue a vocação, que segundo a Lumen 
Gentium, se identifica com a missão no mundo e perante 
Deus, de ser sinal ou sacramento de Cristo, pois “a Igreja é 
em Cristo como que sacramento isto é, sinal e instrumento, 
da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero 
humano” (LG 1). A vocação da Igreja como um todo é 
servir a Cristo, servindo à humanidade. A Igreja é um 
mistério da ação de Deus no mundo. Sua missão é de 
serviço ao mundo. 

O Concílio Vaticano II produziu alguns 
deslocamentos fundamentais de significado, que em sem 
conjunto, revelam um novo pensar eclesiológico, onde o 
horizonte último é o mistério: 

De uma Igreja-instituição para uma Igreja-sacramento; de uma 
Igreja voltada para si para uma Igreja voltada para o mundo; 
de uma Igreja sociedade corporativa para uma Igreja comunial 
e colegial; [...] de uma visão apologética para uma visão 
ecumênica, dialógica; de uma Igreja lugar de salvação para 
uma Igreja sacramento/sinal de salvação; da instituição, do 
juridicismo para o carisma, a autenticidade; [...] do Magistério 
como cátedra da verdade para o sensus fidelium; das tradições 
para a Tradição; da Lei para o Evangelho, a caridade; da 
Autoridade para a Liberdade dos filhos de Deus; da Cúpula, 
do clero para a base, os leigos; do Centro, da centralização 
para a periferia, a colegialidade; da essência da Igreja para a 
pluralidade de imagens; da Igreja universal para as Igrejas 
particulares; do dogma para a pastoral; da verdade objetiva 
para a vivência, a autenticidade, a veracidade; [...] do 
eclesiocentrismo para o reinocentrismo; da Igreja sempre a 
mesma para a Igreja sempre a reformar-se, em devir; [...] da 
Igreja-fuga mundi para a Igreja-inserção nas realidades 
terrestres; [...] da Igreja uniforme para a Igreja pluralista; da 
Igreja da identidade para a Igreja da diferença; da Igreja 

                                                                                              
42). 
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distante para a Igreja solidária com o mundo.14 

O aprofundamento da identidade e da vocação da 
Igreja, a partir das reflexões que se seguem ao Concílio 
Vaticano II, configura uma nova compreensão de Igreja 
como mistério-sacramento de salvação para humanidade. 
 
1.1 IGREJA, MISTÉRIO-SACRAMENTO DE 
SALVAÇÃO 

 

Para o Concílio, a Igreja é µυστήριον (mistério). Em que 
sentido? Não no sentido de desconhecido ou incognoscível, 
mas no sentido bíblico-paulino, presente também nos Padres 
pré-nicenos, do desígnio divino de salvação que vai se 
realizando e revelando na história humana. [...] Nesta 
perspectiva, a Igreja se apresenta como o lugar do encontro da 
iniciativa divina e da acolhida humana.15 

Afirmar que a Igreja é mistério, corresponde a 
compreender que “a Igreja é uma realidade divina 
transcendente e salvífica visivelmente presente entre os 
homens; [...] na sua parte externa e visível ao mesmo tempo 
esconde e revela sua realidade divina e invisível.”16 A Igreja 
é uma realidade impregnada de presença divina. “A Igreja 
não é, em primeira instância, uma instituição ou uma 
sociedade visivelmente organizada. É mais uma comunhão 
de homens, primordialmente interior, mas expressa 
também pelos laços interiores do credo, do culto e da 
fraternidade eclesiástica.”17 Na Eclesiologia de comunhão, 
entende-se mais claramente que a meta da Igreja é conduzir 
os homens à comunhão com Deus. 

                                                 
14 LIBANIO, João Batista. Concílio Vaticano II, p. 145-146. 

15 ALMEIDA, Antônio José de. Lumen Gentium, p. 75-76. 

16 KLOPPENBURG, Boaventura. Nossa unificação em Cristo 
mediante a Igreja, p. 44. 

17 DULLES, Avery. A Igreja e seus modelos, p. 58-59. 
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A utilização que o Vaticano II faz do conceito de sacramento 
quando o aplica à Igreja é um meio conceitual para superar o 
triunfalismo eclesiológico, o clericalismo e o juridicismo, para 
destacar o mistério da Igreja oculto na figura visível e só 
captável na fé, para expressar e explicar que a Igreja vem de 
Cristo e aponta permanentemente a ele, mas que, como sinal e 
instrumento, ela está totalmente a serviço do homem e do 
mundo.18 

A Igreja é um mistério, ela vem de Deus, ela é a 
Igreja de Deus, a Ekklesía tou Theou, e está a serviço de seu 
desígnio de salvação. Na Igreja “está presente o mistério do 
desígnio salvífico de Deus para a humanidade, como sinal 
do amor incondicional de Deus pelas pessoas.”19 A Igreja é 
um organismo de salvação. A verdadeira compreensão da 
natureza da Igreja passa pela noção de mistério. “Não se 
pode esquecer o mistério da Igreja sem correr o risco de 
adotar uma visão unilateral da Igreja, seja uma puramente 
hierárquica, seja uma nova concepção sociológica.”20 A 
renovação da Eclesiologia passa necessariamente pela 
redescoberta do mistério da Igreja. 

A grande revolução feita pela Eclesiologia conciliar 
é a recuperação da visão da Igreja como mistério. Essa 
visão eclesiológica contribui para a superação de uma 
leitura exclusivamente hierárquica e jurídica da Igreja. 

A Igreja é o sacramento fontal de salvação, ela é o 
manancial salvífico que alimenta cada sacramento em 

                                                 
18 “La utilización que el Vaticano II hace del concepto de sacramento 
cuando lo aplica a la Iglesia es un medio conceptual para superar el 
triunfalismo eclesiológico, el clericalismo y el juridicismo, para destacar 
el misterio de la Iglesia oculto en la figura visible y sólo captable en la 
fe, para expresar y explicar que la Iglesia viene de Cristo y apunta 
permanentemente hacia él, pero que, como signo e instrumento, ella 
está totalmente al servicio del hombre y del mundo.” (PIÉ-NINOT, 
Salvador. Eclesiología, p. 206). 

19 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja da Lumen Gentium e a 
Igreja da Gaudium et Spes, p. 663. 

20 Id. A amada Igreja de Jesus Cristo, p. 138. 
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particular. “O Concílio, empregando esse conceito de 
sacramento, quer exprimir a dupla dimensão da Igreja, 
humana e divina, visível e invisível, que faz com que ela 
seja, já em si mesma, e em virtude da lei da encarnação pela 
qual o visível é mediação do invisível.”21 A Igreja é 
sacramento da ação de Deus enquanto mediadora das 
graças salvíficas para a humanidade. 

A Igreja é sinal eficaz da presença e da ação de 
Cristo. “A Igreja somente age como Igreja quando atua 
como instrumento do Senhor glorificado. [...] A Igreja é 
sobretudo e antes de tudo e em toda parte o Cristo vivo e 
glorificado, presente e operante em todos os membros.”22 
É preciso refletir sobre a sacramentalidade da Igreja 
enquanto dom de Deus e tarefa humana para a edificação 
pessoal e comunitária. Deus se usa da Igreja para agir em 
prol da humanidade. Deus pede a colaboração humana, 
embora garanta a eficácia sacramental como transcendente 
às vicissitudes humanas. A Igreja é sinal e instrumento da 
divindade, esse é o motivo de sua existência. Tudo na Igreja 
converge para isso. 

A organização temporal da Igreja tem como meta a 
dimensão sobrenatural da graça salvífica. Amamos uma 
Igreja que tem ligação profunda com Cristo, com uma 
grande tarefa de evangelização. Não é possível pretender 
amar a Cristo sem a Igreja, ouvir a Cristo, mas não a Igreja. 
“Não pode ter a Deus como Pai quem não tem a Igreja 
como mãe” (São Cipriano). Ou então, “na medida em que 
alguém ama a Igreja de Cristo, possuí o Espírito Santo” 
(Santo Agostinho). 

A Igreja existe a partir de Deus e em Deus. “A 
Igreja não existe por si mesma, mas deve ser o instrumento 
de Deus”.23 O intuito da Igreja é que “Deus seja tudo em 

                                                 
21 PIÉ-NINOT, Salvador. Introdução à Eclesiologia, p. 30. 

22 KLOPPENBURG, Boaventura. A Eclesiologia do Vaticano II, p. 22. 

23 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja da Lumen Gentium e a 
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todos” (cf. 1Cor 15,28). Ao contrário de uma perspectiva 
horizontal que considera a Igreja a partir de si mesma, é 
preciso compreender a Igreja verticalmente, a partir de 
Deus e de sua presença nela. A voltar ao essencial, Igreja 
renova a sua identidade, e como consequência, a sua missão 
primordial, que é evangelizar para bem servir a 
humanidade. “Evangelizar, para a Igreja, é levar a Boa 
Nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio 
e latitude, e pelo seu influxo transformá-las a partir de 
dentro e tornar nova a própria humanidade” (EN 18). 

Por obra do Espírito Santo, a Igreja está aberta para 
o mundo, ela surge como comunidade messiânica de 
salvação para atingir todos os lugares, para ir até os confins 
da terra anunciando o Evangelho. 

 
1.2 IGREJA, POVO DE DEUS 

 
O emprego da imagem bíblica “povo de Deus” para 

a autocompreensão da Igreja, vista em estreita conexão 
com a dimensão do mistério, traz algumas importantes 
contribuições para a Eclesiologia: a Igreja é sinal no 
mundo, está presente neste mundo sendo sinal de salvação, 
tornando tangível o invisível; a Igreja é o povo peregrino, 
enquanto caminha entre a promessa e o cumprimento, na 
marcha progressiva da história; os membros deste povo 
vivem em unidade, igualdade e comunitariamente; a 
participação neste povo se dá pelo batismo, porta de 
entrada na Igreja, o “pequeno rebanho”, germe de unidade, 
esperança e salvação para toda a humanidade; este povo é 
aberto para todos, é universal (católico), e a incorporação a 
este povo comporta a vinculação simbólica (da fé), 
sacramental e hierárquica, e, além disso, requer a adesão 
com o coração24. 

                                                                                              
Igreja da Gaudium et Spes, p. 663. 

24 Cf. Id. A amada Igreja de Jesus Cristo, p. 162-163. 
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Sem a Eclesiologia do povo de Deus nem Gaudium et Spes nem 
Ad Gentes teriam sido o que são. A relação entre Igreja e 
mundo teria sido irrelevante, teria sido apenas assunto de 
política contingente sem atingir a vida da Igreja – como foi 
tantas vezes considerada no passado. Os católicos 
continuariam pensando que sua presença no mundo 
permanece algo exterior à sua vida cristã. Porém, uma vez que 
se atribui ao povo de Deus uma realidade plenamente 
humana, a participação nos acontecimentos e nos movimentos 
da humanidade vão adquirindo sentido cristão e salvífico.25 

A Igreja é o povo de Deus, solidário com os outros 
povos. A Igreja caminha com a humanidade inteira. Como 
sinal no mundo, ela manifesta o plano divino sobre a 
vocação integral do ser humano. O povo de Deus exerce a 
sua missão tendo como eixo a história, lugar da ação de 
Deus em favor da humanidade. 

Deus age de forma econômica com relação à 
humanidade. “A Igreja é o povo de Deus porque realiza a 
vocação universal a que era chamado Israel.”26 A história 
pode ser compreendida como “evento de Revelação, 
mediante a qual Deus se autocomunica ao homem e o 
homem é colocado em condição de participar de sua 
vida.”27 Deus foi aos poucos revelando os desígnios de sua 
vontade. Selou a primeira aliança com um povo em 
particular, o povo de Israel, como preparação da nova, 
definitiva e eterna aliança que haveria de ser instaurada com 
toda a humanidade, incluindo todos os povos. “Aprouve a 
Deus santificar e salvar os homens, não individualmente, 
excluindo toda a relação entre os mesmos, mas formando 
com eles um povo, que o conhecesse na verdade e o 
servisse na santidade” (LG 9). Deus quer que todos 
cheguem ao conhecimento da verdade, por isso, nunca 

                                                 
25 COMBLIN, José. O povo de Deus, p. 33-34. 

26 PIÉ-NINOT, Salvador. Introdução à Eclesiologia, p. 32. 

27 KUNRATH, Pedro Alberto. O sacramento como 
evento/acontecimento trinitário, p. 696. 
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abandonou a humanidade ao seu duro coração. Mas pelo 
contrário, sempre agiu com paciência e misericórdia, 
convidando a humanidade ao diálogo e à comunhão. 

A Igreja é o povo de Deus inserido na história, em 
marcha, através do tempo e do espaço, rumo à consumação 
do Reino de Deus. “A conceituação da Igreja como povo 
de Deus comporta uma interpretação histórica da obra da 
redenção.”28 A Igreja é o povo de Deus da nova e eterna 
aliança. “A Igreja faz parte do desígnio salvífico de Deus, 
enquanto atualiza, hoje, na história humana, ou seja, no 
século XXI, a história da salvação.”29 Deus formou uma 
nação santa, a Igreja, novo povo de Deus, um povo 
messiânico cuja cabeça é o próprio Cristo. “Este povo tem 
por condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, 
em cujos corações habita o Espírito Santo como em um 
templo” (LG 9). A lei que guia a conduta desse povo é o 
mandamento novo do amor a Deus e ao próximo, com a 
finalidade de edificar o Reino de Deus. 

A Igreja é pois o povo de Deus da Nova Aliança. É seu 
grande título. É motivo de orgulho para os apóstolos. Bem o 
sabem eles que não foi por mérito deles, mas unicamente por 
iniciativa, eleição, solicitude, preferência, graça, misericórdia e 
amor de Deus. Com Cristo veio algo de “novo”, uma nova 
eleição, um novo chamado divino, uma nova aliança, um 
“Novo Testamento”, um novo Israel, um novo povo de 
Deus, um povo messiânico (LG 9b), para o qual são 
chamados e convocados todos os homens; que tem por 
Cabeça Cristo, que tem por condição a dignidade e a liberdade 
dos filhos de Deus, que tem por lei o amor, que tem por meta 
o Reino de Deus, para ser uma grande comunidade de vida, de 
caridade e verdade.30 

                                                 
28 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja, povo de Deus, p. 
697. 

29 Id. A Igreja, mistério de comunhão e as exigências da evangelização 
do mundo, p. 12. 

30 KLOPPENBURG, Boaventura. A Eclesiologia do Vaticano II, p. 43-44. 
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Embora nem todas as pessoas de fato adiram à 
Igreja, esta “é para toda a humanidade um germe 
validíssimo de unidade, de esperança e de salvação” (LG 9). 
A Igreja é instrumento universal de redenção, é enviada 
para ser “sal e luz do mundo” (cf. Mt 5,13-16). A Igreja é 
para o mundo sacramento visível da unidade salvadora. 
Nessa importante missão, a Igreja é continuamente 
fortalecida pela graça de Deus e renovada pela ação do 
Espírito Santo. 

O povo de Deus é um povo sacerdotal, convidado 
a unir-se ao sacrifício do seu Redentor, oferecendo-se a si 
mesmo como oblação a Deus. “O sacerdócio comum dos 
fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, apesar de 
diferirem entre si essencialmente e não apenas em grau, 
ordenam-se um para o outro; de fato, ambos participam, 
cada qual a seu modo, do sacerdócio único de Cristo” (LG 
10). O povo sacerdotal é regido e organizado pelo 
sacerdócio ministerial, pois este age in persona Christi capitis. 

O povo de Deus é agraciado de modo especial 
pelos sacramentos. Os fiéis, pelo sacramento do batismo, 
renascem como filhos de Deus, são incorporados à Igreja e 
recebem o caráter sacramental para professarem a fé diante 
dos homens. “O batismo enraíza o batizado para o futuro e 
lhe confere uma existência nova em Cristo, uma existência 
relacional, comunional e, assim, ele não pode viver isolado, 
senão em comunhão.”31 Pelo sacramento da confirmação, 
os fiéis ficam mais estreitamente comprometidos com a 
missão da Igreja, para “difundir e defender a fé, por obras e 
palavras” (LG 11). Junto com o sacrifício eucarístico, 
“fonte e ponto culminante de toda a vida cristã” (LG 11), 
os fiéis oferecem-se a si mesmos a Deus. Dentro do povo 
de Deus, cada um exerce a sua função, cada qual ao seu 
modo, em benefício de todos. A manifestação da unidade 

                                                 
31 KUNRATH, Pedro Alberto. A Eclesiologia eucarística e sua 
recepção no Oriente e Ocidente cristãos, p. 104. 
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do povo de Deus se expressa, de modo especial, na 
assembleia cristã reunida para a celebração eucarística. No 
sacramento da penitência, a unidade ferida pelo pecado é 
restabelecida pela misericórdia de Deus. Na unção dos 
enfermos, a Igreja encomenda os doentes ao Senhor, para 
que sejam aliviados e salvos, e sejam exortados a unirem-se 
livremente à paixão de Cristo, contribuindo para o bem do 
povo de Deus. Pela sagrada ordem, o povo de Deus é 
apascentado. No sacramento do matrimônio, os esposos 
cristãos são símbolos do mistério da unidade e fecundidade 
da Igreja, constituindo a família, “Igreja doméstica” (LG 
11), de onde surgem os novos cidadãos da sociedade 
humana, destinados a perpetuarem o povo de Deus através 
dos séculos. 

O povo de Deus dá testemunho profético de Cristo 
através de uma vida de fé e de caridade. A totalidade dos 
fiéis, graças à unção do Espírito Santo, pelo “sensus fidei” 
(LG 12), não pode enganar-se na fé e nos costumes. Sob a 
guia do Magistério, recebe a Palavra de Deus e adere à fé 
indefectível. Para maior renovação e incremento do povo 
de Deus, no seio deste “cada um recebe o dom de 
manifestar o Espírito para a utilidade de todos” (1Cor 12,7). 

O sensus fidei supernaturalis (senso sobrenatural da fé) é uma 
graça dada, pelo Espírito, a quem crê. [...] Trata-se de uma 
habilidade de penetração cognoscitiva da verdade de fé e de 
sua verificação na prática. Como expressão, surgiu no século 
XIII. O sensus fidelium (senso dos fiéis), por sua parte, tem 
sentido objetivo, referindo-se não ao crente enquanto 
indivíduo, mas àquilo que é crido. Trata-se de uma função 
doutrinal, ao lado da teologia e do Magistério. Diz respeito ao 
conjunto dos fiéis. É, portanto, algo objetivo, comunitário, 
eclesial. Como expressão, surgiu no século XVI. Já o consensus 
fidei (consenso da fé = consenso universal sobre questões de 
fé e costumes) tem valor de critério da verdade; antes de tudo, 
de infalibilidade dentro de certas condições (infalibilidade in 
credendo). [...] O sensus fidelium relaciona-se à comunhão na única 
fé cristã; o consensus fidei diz respeito à infalibilidade in credendo 
de todo o povo de Deus. O sensus fidei deriva do sensus fidelium 
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(ou consensus fidei), o que equivale a dizer que o sensus fidei situa-
se, necessariamente, no contexto da existência cristã, isto é, no 
contexto da comunhão eclesial. Não é possível viver a fé cristã 
como algo estritamente pessoal, pretensamente fora da 
Igreja.32 

O único povo de Deus é católico, ou seja, universal, 
pois “todos os homens são chamados a formar o novo 
povo de Deus. [...] este povo, permanecendo uno e único, 
deve dilatar-se até os confins do mundo e em todos os 
tempos” (LG 13). Deus quer congregar todos os seus filhos 
dispersos (cf. Jo 11,52), recapitulando em Cristo toda a 
humanidade, para formar o povo de Deus, que é uno na 
diversidade dos seus componentes, formando assim, uma 
comunhão universal. 

Segundo os desígnios de Deus, a “Igreja, peregrina 
na terra, é necessária para a salvação” (LG 14), pois Cristo, 
único mediador entre Deus e os homens, presente no seu 
corpo que é a Igreja, disse: “quem não nascer da água e do 
Espírito não pode entrar no Reino de Deus” (Jo 3,5). Pelo 
batismo, a pessoa é imersa na paixão e morte de Cristo para 
ressurgir com Ele para uma vida nova; através da 
incorporação à Igreja, comunidade dos remidos, participa 
do novo povo de Deus, herdeiro da salvação. “A koinonía 
dos membros desse povo nasce da unidade e da igualdade 
comum que é fruto do batismo.”33 Essa unidade exclui todo 
clericalismo ou laicismo dentro da Igreja. 

“Pelos vínculos da profissão de fé, dos 
sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão” (LG 
14), os fiéis, não pelos seus próprios méritos, mas por 
especial graça de Cristo, são dignos da salvação, desde que, 
por pensamentos, palavras e obras, perseverem na caridade. 

                                                 
32 BARROS, Paulo César. Lumen Gentium n. 12. In: FREITAS, Maria 
Carmelita de (Org.). Teologia e sociedade, p. 232-233. 

33 BACHELADENSKI, Carlos Luiz. A eclesiologia ministerial do 
Concílio Vaticano II, p. 289. 
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Deus deseja que todos se unam “num só rebanho, 
sob um único Pastor” (LG 15), para que a Igreja 
resplandeça mais perfeitamente no mundo como sinal de 
Cristo, “princípio de salvação para o mundo inteiro” (LG 
17). Deus, nosso Salvador, “quer que todos os homens 
sejam salvos” (1Tm 2,4), mesmo aqueles que não o 
conhecem, mas que de coração sincero o buscam e 
realizam a sua vontade através dos ditames da consciência. 
O caráter missionário da Igreja busca justamente 
contemplar essa necessidade que a humanidade tem de 
descobrir a verdade plena dos desígnios de Deus para que a 
pessoa humana tenha vida em plenitude. A missão da Igreja 
é anunciar o Evangelho e fundar Igrejas, para que estas, 
“continuem por si mesmas a obra de evangelização” (LG 
17). Fiel ao mandato de Cristo de evangelizar todos os 
povos (cf. Mt 28,18-20), fazendo-os discípulos, batizando-
os e ensinando-lhes a doutrina, “a Igreja reza e trabalha ao 
mesmo tempo para que o mundo inteiro se transforme em 
povo de Deus” (LG 17). 

 
1.2.1 Os ministérios em comunhão hierárquica 

 
Com a finalidade de apascentar o povo de Deus, 

Cristo “instituiu na sua Igreja vários ministérios que se 
destinam ao bem de todo o corpo” (LG 18). Na Igreja, o 
poder é exercido como serviço. Os ministérios são 
exercidos em favor da edificação de todo o povo de Deus. 
“Os bispos receberam o encargo de servir a comunidade, 
com os seus colaboradores, presbíteros e diáconos” (LG 
20). Os bispos como sucessores dos apóstolos, têm o ofício 
de apascentar a Igreja, sendo governantes, mestres da 
doutrina e sacerdotes do culto. “Pela consagração 
episcopal, é conferida a plenitude do sacramento da 
ordem” (LG 21). Os bispos têm o dever de governar, 
ensinar e santificar o povo a eles confiado, exercendo o 
ministério de unidade. Cada bispo é princípio e 
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fundamento de unidade na sua Igreja particular. 
Os bispos são o fundamento da unidade enquanto 

unidos em um corpo coeso e coerente, cuja cabeça é o 
Romano Pontífice. Da comunhão hierárquica, surge o afeto 
colegial como um aspirar pela unidade. 

A Eclesiologia de comunhão oferece o fundamento 
sacramental da colegialidade. Por isso, a teologia da 
colegialidade estende-se muito mais além do aspecto 
puramente jurídico. O afeto colegial é mais amplo que a 
colegialidade efetiva entendida de maneira apenas jurídica. O 
afeto colegial é a alma da colaboração entre os bispos, quer no 
campo regional, quer no campo nacional ou internacional. A 
ação colegial tomada em sentido estrito implica a atividade de 
todo o Colégio, juntamente com a sua cabeça, sobre a Igreja 
toda; tem-se a sua expressão nítida no Concílio ecumênico. 
[...] Desta primeira colegialidade, entendida em sentido estrito, 
é preciso distinguir as diversas realizações parciais, que são 
verdadeiramente sinal e instrumento de afeto colegial: o 
Sínodo dos Bispos, as Conferências Episcopais, a Cúria 
Romana, as visitas ad limina, etc. (Relatio Finalis II, C, 4). 

“O Romano Pontífice, sucessor de Pedro, e os 
bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si” 
(LG 22) em colegialidade. No entanto, o colégio episcopal 
não tem autoridade sem sua cabeça, o Romano Pontífice. E 
até mesmo os Concílios ecumênicos precisam ser 
convocados, presididos e confirmados pelo Romano 
Pontífice para que possam gozar de legitimidade. 

Como cabeça do colégio episcopal, o Romano 
Pontífice tem poder primacial sobre todos os outros, tanto 
pastores como fiéis. “O Romano Pontífice, em virtude de 
seu cargo de vigário de Cristo e de Pastor de toda a Igreja, 
tem pleno poder, supremo e universal sobre a Igreja, e 
pode sempre exercê-lo livremente” (LG 22). A unidade e a 
diversidade do povo de Deus podem ser expressas pela 
diversidade de membros do colégio episcopal unidos sob 
uma única cabeça, o Romano Pontífice. 

Na comunidade cristã primitiva, “a fé de Pedro 
exerce uma função especial: é fundante em relação à fé dos 
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outros apóstolos. Ele é o primeiro a tomar a palavra e a agir 
[...] O dever de testemunhar é característica dos Doze, dos 
quais Pedro é o porta-voz”34 Desde o início, Pedro é 
fundamento da unidade no colégio apostólico. Essa missão 
petrina é exercida pelo Romano Pontífice, que “como 
sucessor de Pedro, é o princípio e o fundamento perpétuo 
e visível da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos 
fiéis” (LG 23). 

A Igreja de Roma possui o primado de autoridade suprema e 
plena sobre a Igreja católica, recebido de Cristo na pessoa do 
apóstolo Pedro, do qual o sucessor é o bispo de Roma, [...] a 
mesma Igreja de Roma está mais obrigada que as demais a 
defender a ortodoxia da fé e as questões relativas à mesma fé 
devem a ela ser remetidas. [...] O Papa é o sucessor de Pedro, 
chefe dos apóstolos, verdadeiro vigário de Cristo, cabeça de 
toda a Igreja, pai e mestre dos cristãos; ao Papa foi confiado 
por Jesus Cristo, na pessoa do apóstolo Pedro, o pleno poder 
de apascentar, reger e governar toda a Igreja.35 

Há uma “continuidade do poder primacial de Pedro 
em Roma.”36 O bispo de Roma é testemunha da fé 
apostólica, juiz e foco da comunhão entre as Igrejas. O 
primado da Igreja de Roma é testemunhado desde os 
tempos antigos, e é centro e critério de unidade católica. “A 
Igreja de Roma possui, por disposição de Cristo, o primado 
de poder ordinário sobre todas as outras Igrejas.”37 O 
ministério do bispo de Roma está radicado na conspiratio in 
unum de todas as Igrejas locais, zelando por uma sinfonia de 
carismas e funções. O primado romano é um elemento 
essencial da unidade da Igreja. 

O papel próprio do Papa se relaciona com o que se acha dito 

                                                 
34 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja nos Atos dos Apóstolos, 
p. 457. 

35 SANTOS, Manoel Augusto. O primado pontifício, p. 82-84. 

36 RATZINGER, Joseph. Compreender a Igreja hoje, p. 39. 

37 SANTOS, Manoel Augusto. O primado pontifício, p. 90. 
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sobre a Igreja, mistério de unidade interior e exterior, visível e 
invisível. A realidade dessa comunhão visível é o que se trata 
de garantir e promover. O Papa é o fiador, o princípio e a 
fonte desse mistério visível de comunhão que é a Igreja. 
Graças ao primado, a Igreja é exteriormente, aqui na terra, o 
que ela é interior e invisivelmente: um mistério de comunhão 
e de unidade. [...] Assim como a Igreja tem uma só cabeça 
invisível, Cristo, e uma só alma, o Espírito Santo, assim 
também tem uma só cabeça visível, o Romano Pontífice.38 

O carisma da infalibilidade pertence à Igreja (LG 
25) e é exercido pessoalmente pelo Romano Pontífice, 
como supremo pastor da Igreja, em questões de fé e moral, 
a fim de confirmar os seus irmãos na fé (cf. Lc 22,32). 
“Quando o Papa fala ex cathedra à Igreja universal em 
matéria de fé e costumes, sua doutrina leva o selo da fé, e a 
sincera obediência a ela é felizmente obrigatória para todos 
os católicos de coração.”39 Essa infalibilidade também é 
exercida pelo colégio episcopal em comunhão com o 
sucessor de Pedro, no exercício do magistério supremo. 

Ensina-se e define-se como dogma revelado por Deus que o 
Romano Pontífice, quando fala ex cathedra, isto é, quando 
cumprindo com seu cargo de pastor e mestre de todos os fiéis 
define com sua autoridade suprema que uma doutrina de fé ou 
de moral tem que ser mantida pela Igreja, em virtude da 
assistência divina que lhe foi prometida na pessoa do apóstolo 
Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual quis Cristo 
estivesse a Igreja provida ao definir uma doutrina de fé ou de 
moral, e que, portanto, tais decisões são irreformáveis por si 
mesmas.40 

Os presbíteros, como colaboradores da ordem 
episcopal, “são consagrados para pregar o Evangelho, 
apascentar os fiéis e celebrar o culto divino” (LG 28), 
agindo in persona Christi capitis. Os presbíteros com o bispo 

                                                 
38 Id. Ibid., p. 111. 

39 VALLÉS, Carlos González. Querida Igreja, p. 24. 

40 SANTOS, Manoel Augusto. O primado pontifício, p. 94-95. 
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constituem o presbitério. Os diáconos, pela imposição das 
mãos, “servem o Povo de Deus no serviço da liturgia, da 
Palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e o seu 
presbitério” (LG 29). 

Os pastores não assumem sozinhos a missão da 
Igreja, também os fiéis leigos cooperam nela a seu modo. 
Os leigos, pela “índole secular” (LG 31) que lhes é própria, 
são chamados a viverem no mundo, ordenando as coisas 
seculares segundo o projeto de Deus. São chamados a 
contribuírem na santificação do mundo. 

O apostolado dos leigos é de índole secular, eles 
“consagram a Deus o próprio mundo” (LG 34), através de 
sua vida cotidiana, familiar e social, inserindo-se nas 
realidades temporais. “Em virtude da comum dignidade 
batismal, o fiel leigo é co-responsável, juntamente com os 
ministros ordenados e com os religiosos e as religiosas, pela 
missão da Igreja” (ChL 15). Os cristãos devem ser a alma 
do mundo. 

 
1.2.2 A vocação universal à santidade 

 
Na Igreja, todos são chamados à santidade. “Cada 

um, segundo os dons e as funções que lhe foram confiados, 
deve enveredar sem hesitação pelo caminho da fé viva, que 
excita a esperança e opera pela caridade” (LG 41). A 
caridade “é o vínculo da perfeição” (Cl 3,14) e “a plenitude 
da lei” (Rm 13,10). A caridade é o testemunho de que 
amamos a Deus e ao próximo. “A caridade para com Deus 
e para com o próximo é o sinal do verdadeiro discípulo de 
Cristo” (LG 42). A forma exemplar de caridade vem de 
Cristo, que entregou sua própria vida para a salvação do 
mundo. 

Na Igreja encontramos também o estado religioso 
pela profissão dos votos sagrados que obrigam o cristão à 
prática dos “conselhos evangélicos de castidade consagrada 
a Deus, de pobreza e obediência, que se fundamentam nas 
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palavras e exemplos do Senhor” (LG 43). O cristão, em 
virtude do próprio batismo, foi consagrado a Deus. No 
entanto, pela profissão dos conselhos evangélicos 
“consagra-se mais intimamente ao serviço de Deus” (LG 
44), e torna-se, na Igreja, sinal da busca de santidade a que 
todos os cristãos são chamados a empreender. 
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2 
 

DIMENSÕES 
TEOLÓGICAS DE UMA 

ECLESIOLOGIA DE 
COMUNHÃO 

 
 
 
A Igreja é comunhão, “o conceito de comunhão 

está no coração da autoconsciência da Igreja” (CN 3). Ela 
é, em essência, a communio fidelium dos que crêem que Jesus 
é o Cristo. 

A Igreja é ‘em Cristo como que um sacramento ou um sinal e 
instrumento da íntima união com Deus e de unidade de todo 
gênero humano’ (LG 1), pois a comunhão com Deus e dos 
homens entre si não se realiza sem a ação da Igreja. Dito em 
outros termos, a Igreja, enquanto mistério é comunhão, 
comunhão com Deus, antes de tudo, mas também comunhão 
com todos os homens. Ao tema da comunhão a Eclesiologia 
contemporânea manifesta já há tempo uma grande 
sensibilidade. A Assembleia Extraordinária do Sínodo dos 
Bispos, de 1985, olhando em retrospectiva ao Magistério do 
Concílio Vaticano II, não hesitou em dizer que a Eclesiologia 
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do Concílio é uma Eclesiologia de comunhão e que esta é o 
fundamento da Igreja e, sobretudo, para uma correta relação 
entre unidade e pluriformidade na Igreja.41 

A recepção do Concílio Vaticano II feita pelo 
Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985, destacou a 
comunhão como a ideia que pode servir como síntese dos 
elementos essenciais da Eclesiologia conciliar. 

A Eclesiologia de comunhão é a ideia central e fundamental 
nos documentos do Concílio. Koinonia-comunhão, fundada na 
Sagrada Escritura, é tida em grande honra na Igreja antiga e 
nas Igrejas orientais até aos nossos dias. Por isso, muito se 
tem feito desde o Concílio Vaticano II para que a Igreja como 
comunhão, seja entendida de maneira mais clara e traduzida 
de modo mais concreto na vida (Relatio Finalis II, C, 1). 

A Eclesiologia de comunhão é o fundamento da 
ordem na Igreja, e da correta relação entre unidade e 
pluriformidade. A única Igreja católica existe nas Igrejas 
particulares e por elas. Na catolicidade há uma 
“pluriformidade na unidade” (Relatio Finalis II, C, 2). A 
Igreja é em Cristo, um único corpo coeso, que conjuga uma 
pluralidade de membros. Essa comum-união manifesta ao 
mundo o mistério do amor de Deus presente na história 
humana. 

A Igreja é a koinonía de amor e de vida humano-
divina. “Koinonía é o fundamento da comunidade cristã, 
centralizada na relação de comunhão com Deus e na 
relação comunitária de solidariedade entre os fiéis.”42 A 
partir da comunhão com Deus, estabelece-se na 
comunidade eclesial a comunhão humana. “A comunhão é 
fonte da verdadeira vida cristã.”43 A comunhão expressa 

                                                 
41 KUNRATH, Pedro Alberto. O mistério da comunhão na reflexão 
teológica do Concílio Vaticano II, p. 603-604. 

42 Id. A Eucaristia e a Igreja como comunhão, p. 42. 

43 Id. O mistério da comunhão na teologia e na práxis da Igreja do 
primeiro milênio cristão e a volta às fontes no século XX, p. 221. 
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uma necessidade originária da própria essência do ser 
humano, na sua dimensão ontológica. “O homem não foi 
criado para viver sozinho” (FR 31). A comunhão é também 
uma questão existencial: é dom de Deus e tarefa humana a 
ser colocada em prática. 

O ser-com-os-outros pertence ao núcleo próprio da existência 
humana e, por isso, a comunhão pertence às necessidades 
primordiais do homem. “Não é bom que o homem esteja só” 
– afirma o primeiro livro da Escritura (cf. Gn 2,18). Zôon 
politikón é a definição que a filosofia antiga dá ao homem, 
querendo desse modo significar que somente na pólis, na 
comunhão material e espiritual com os outros, o homem pode 
realizar plenamente a sua humanidade. O modo de ser 
originário, de constituição ontológica do ser-com-os-outros 
em comunidade, é a comunhão.44 

A Igreja realiza essa necessidade fundamental do ser 
humano, pois ela é sinal e instrumento da comunhão 
trinitária. A Igreja é koinonía do homem com Deus e dos 
homens entre si. O drama da divisão eclesial, fruto do 
pecado humano, exige o esforço do ecumenismo e do 
diálogo inter-religioso por uma “sincera busca da unidade 
na caridade.”45 A Igreja é o povo de Deus em busca da 
santidade. Está no mundo em diálogo com as realidades 
temporais. Nessa caminhada histórica, enfrenta tensões que 
ameaçam a sua identidade. 

 
2.1 DIMENSÃO TRINITÁRIA DA COMUNHÃO 
ECLESIAL 

 
Há uma frase de Santo Agostinho que se tornou 

célebre, por expressar que o ser humano encontra-se a si 
mesmo e sua plena realização repousando no amor divino: 
“Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, 

                                                 
44 Id. Ibid., p. 223. 

45 Id. Max Thurian, p. 62. 
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enquanto não repousa em ti.”46 Os mistérios do 
cristianismo encontram a sua explicação mais profunda à 
luz do mistério originário da Trindade. O ser humano não 
domina o mistério, mas se deixa envolver por ele. “Este 
mistério permanece mistério, mesmo quando se manifesta 
ao homem.”47 Deus é o fundamento absoluto de tudo, “é o 
mistério absoluto, o bem absoluto, o horizonte definitivo e 
absoluto em cujo interior se realiza a existência humana na 
liberdade, no conhecimento e no agir.”48 O ser humano, na 
sua experiência fundamental e transcendental, é um ser 
referenciado a Deus, seja na sua personalidade, como na 
sua vida em comunidade. 

A Igreja, como comunidade reunida na unidade do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, encontra na comunhão 
trinitária a sua vocação. “O mistério da Igreja e da 
comunhão eclesial aparece profundamente elaborado sobre 
o mistério da comunhão trinitária.”49 A Trindade é 
arquétipo da comunhão humana. A Igreja é chamada a ser 
ícone da Trindade. “A Igreja imita o modelo da vida 
trinitária”.50 A Igreja é: o sacramento eficaz da comunhão 
com a Trindade, ou seja, da incorporação humana no 
mistério intradivino de comunhão salvadora; “é uma 
misteriosa extensão da Trindade no tempo”51; é o 
verdadeiro sacramentum Trinitatis, sinal visível da comunhão 
trinitária; é o instrumento que permite participar no 
dinamismo vital que constitui o mistério trinitário, modelo 
e fonte de toda unidade e comunhão inter-humana. 

                                                 
46 AGOSTINHO, Santo. Confissões, p. 15. 

47 RAHNER, Karl. Curso fundamental da fé, p. 72. 

48 Id. Ibid., p. 94. 

49 SANTOS, Manoel Augusto. Aspectos teológicos de Deus como 
comunhão para fundamentar uma Eclesiologia de comunhão, p. 488. 

50 KUNRATH, Pedro Alberto. Trindade e Eucaristia, p. 221. 

51 Id. A Igreja, mistério de comunhão trinitária, p. 75. 
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Através da Igreja, o cristão se une ao Pai, fonte de 
toda graça; ao Filho, Salvador; e ao Espírito, santificador. A 
Igreja, em sua realidade histórica, é uma comunhão de 
pessoas que peregrinam rumo à consumação escatológica, 
cuja orientação é a vida trinitária. “Nascida do mistério 
trinitário e modelada à sua imagem, a Igreja caminha ao 
encontro desse mistério para ser aperfeiçoada na sua 
unidade.”52 A Igreja surge e se orienta para a Trindade. 

A raiz da Eclesiologia (eucarística) de comunhão é a Trindade 
santa, tanto em sua ação ad intra, ou seja, a comunhão das três 
Pessoas divinas, como também em sua ação ad extra: a 
comunhão é dom do Pai, é unidade em um só Corpo e no 
único sacrifício do Filho, e é fruto da ação do Espírito Santo. 
A comunhão que brota da Trindade é vida que se manifesta 
na Igreja de Deus, em um lugar concreto e, ao mesmo tempo, 
na comunhão de todas as Igrejas locais espalhadas por todo o 
mundo. A fonte da Igreja de Deus é, pois, a eterna comunhão 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.53 

Na Igreja, Deus – comunhão trinitária – se une aos 
homens – comunidade reunida. A comunhão trinitária é a 
matriz original da comunhão eclesial. Na liturgia, a 
comunidade eclesial não cessa de elevar um louvor à 
comunidade trinitária. 

O encontro pessoal com Cristo [...] é sempre o fim da 
comunhão eucarística. [...] A comunhão com Cristo no 
Espírito Santo tende, na sua dimensão vertical, à comunhão 
com o Pai do qual brota a vida divina. [...] Na sua dimensão 
horizontal [...] a comunhão eucarística e a união com a 
Trindade levam os fiéis ao verdadeiro sentido da união com os 
próprios irmãos na Igreja. É a união com a grande família 
humana que da Trindade tem a sua origem, a sua missão e o 
seu fim existencial.54 

                                                 
52 Id. Trindade e Igreja no Concílio Vaticano II, p. 48. 

53 Id. A Eclesiologia eucarística e sua recepção no Oriente e Ocidente 
cristãos, p. 107. 

54 Id. Trindade e Eucaristia, p. 227. 
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A Trindade é o fundamento da comunhão eclesial. 
A Trindade é o mistério primordial do qual tudo provém e 
para o qual tudo se encaminha. O Pai é a origem e o fim de 
toda a ação eclesial; o Filho é o centro vital da fé cristã; o 
Espírito Santo é o princípio dinâmico que opera a ação 
divina na comunidade humana. 

A Igreja é o povo de Deus reunido na unidade da 
Trindade; é a assembleia comunional, que se dirige ao Pai, 
por meio do Filho, na unidade do Espírito Santo. O 
mistério trinitário é o mistério fontal da Igreja. 

A Igreja se origina no desígnio eterno da Trindade e 
tem a sua realização progressiva no curso da história. O 
desígnio salvífico do Pai, a missão redentora do Filho e a 
obra santificadora do Espírito Santo constituem a Igreja 
como mistério, obra divina no tempo dos homens. Deus 
“quer salvar os homens e fazer que cheguem ao 
conhecimento da verdade” (1Tm 2,4). Por isso, o 
surgimento da Igreja foi prefigurado pela ação divina desde 
a origem do mundo; na história de Israel foi acontecendo a 
sua preparação; com Cristo houve a sua instituição; em 
Pentecostes a Igreja se manifestou ao mundo; e no fim dos 
tempos haverá a sua consumação escatológica. A Igreja 
“nasce de Deus Pai em Jesus Cristo por meio do Espírito 
Santo”55, como povo congregado na unidade. 

A doutrina da encíclica Mystici Corporis de Pio XII 
(29/06/1943) serviu de impulso para superar uma 
concepção juridicista e puramente institucional de Igreja, 
resgatando a Igreja como mistério, compreendida a partir 
da Trindade. “A Igreja, embora permanecendo uma 
sociedade visível e hierárquica, é ao mesmo tempo uma 
realidade mistérica, dada sua origem divina e seu fim 
sobrenatural.”56 A origem e destino divinos vão dar as cores 

                                                 
55 BACHELADENSKI, Carlos Luiz. A eclesiologia ministerial do 
Concílio Vaticano II, p. 284. 

56 KUNRATH, Pedro Alberto. Trindade e Igreja no Concílio Vaticano 
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da missão eclesial. 
A Trindade é o mistério de comunhão por 

excelência que ilumina as relações dos fiéis. Ela é a verdade 
última da Igreja. Como a Trindade é comunhão, assim é a 
Igreja em seu mistério mais profundo. “Por ser a Trindade 
a raiz primeira e última da comunhão da Igreja, é próprio 
da Igreja estender-se até os confins do universo e estender 
a sua catolicidade na peculiaridade e na particularidade de 
cada povo, raça, língua e nação.”57 A Igreja é servidora da 
humanidade. A Igreja expressa a sua koinonía na diakonía, 
chegando até mesmo à martýria. O cristão é chamado a ser 
sinal da koinonía trinitária, sendo portador do mistério 
trinitário no mundo, testemunhando o amor salvífico que 
procede do Pai, a oblação generosa que Cristo realizou e a 
missão santificante que o Espírito Santo efetua em favor da 
unidade. 
 
2.2 DIMENSÃO CRISTOLÓGICA DA 
COMUNHÃO ECLESIAL 

 
A Igreja existe desde Cristo e em Cristo. “Toda a 

importância da Igreja deriva de sua estreita relação com 
Cristo.”58 A Igreja prolonga “a obra redentora de Cristo, 
recriando, recapitulando e divinizando o cosmo. Pela 
Eucaristia, a Igreja prolonga a ação divinizante do Lógos, 
que, assumindo a carne humana, inseriu o homem na vida 
divina”.59 A Igreja é simultaneamente visível e espiritual, na 
sua realidade “se fundem dois elementos, o humano e o 

                                                                                              
II, p. 34. 

57 Id. A Igreja, mistério de comunhão trinitária, p. 46. 

58 Id. A reflexão eclesiológico-eucarística a partir do Concílio Vaticano 
II, p. 205. 

59 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. Igreja, que dizes de ti mesma? 
E as Eclesiologias. In: SANTOS, Manoel Augusto (Org.). Concílio 
Vaticano II, p. 89. 
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divino” (LG 8). Por analogia, podemos compará-la ao 
mistério do Verbo encarnado, cuja presença se atualiza 
nela, através de seu Espírito, até o fim dos tempos. 

A presença e atuação de Cristo se prolongam na 
Igreja. “A Igreja continua a obra salvífica de Cristo.”60 
Cristo e a Igreja estão intimamente unidos, até o ponto de 
se poder afirmar que “quem abandona a Igreja abandona a 
Cristo.”61 Cristo é a Cabeça e a Igreja  seu Corpo. Juntos, 
Cabeça e membros constituem o totus Christus, o Cristo 
total, pleno, unidade vivente e operante. Cristo está todo 
inteiro na Cabeça e no Corpo. O maior temor do cristão 
deve ser separar-se do Corpo de Cristo. Quem deixa de ser 
membro do Corpo de Cristo, deixa também de ser 
vivificado por seu Espírito. 

Um critério muito importante para se conceber uma 
Eclesiologia de comunhão na sua dimensão cristológica é a 
questão da não-contradição. Os membros do Corpo de 
Cristo não devem estar em contradição, pois a Igreja deve 
constituir uma unidade integral para continuar sendo una e 
católica. A Igreja é gérmen do Reino de Deus anunciado 
por Cristo, e todo reino dividido acaba. A Igreja foi querida 
por seu fundador para peregrinar na história, indo ao 
encontro de todos os homens, com o intuito de recapitular 
todas as coisas em Cristo, construindo a comunhão do 
gênero humano. “A Igreja em toto orbe diffusa é a católica”62, 
ela tende a realizar o Christus totus, sua difusão por toda a 
terra é o cumprimento do desígnio divino de unidade, a fim 
de “constituir o unum in Christo”63. 

 
 

                                                 
60 KUNRATH, Pedro Alberto. A Igreja, mistério de comunhão 
trinitária, p. 53. 

61 Id. Ibid., p. 57. 

62 Id. Ibid., p. 83. 

63 Id. Ibid., p. 85. 
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2.3 DIMENSÃO PNEUMATOLÓGICA DA 
COMUNHÃO ECLESIAL 

 
“O tempo da Igreja teve início com a ‘vinda’, isto é, 

com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 
reunidos no cenáculo de Jerusalém, juntamente com Maria, 
a Mãe do Senhor” (DV 25). A Igreja, animada pelo 
Espírito Santo, segue fiel na sua missão de anunciar a 
Cristo. “O Espírito habita na Igreja e nos corações dos 
fiéis, como num templo” (LG 4). Esse Espírito a santifica, 
guia, unifica e rejuvenesce; leva-a ao conhecimento da 
verdade, unifica-a na comunhão e no ministério, dota-a 
com diversos dons hierárquicos e carismáticos. 

Quem se separa da unidade da Igreja nele não pode habitar o 
Espírito Santo, pois os que se opõem à unidade não possuem 
o Espírito Santo. Para receber a vida do Espírito, é necessário 
conservar a caridade, amar a verdade e desejar a unidade; do 
contrário, pode acontecer como a um membro que é 
amputado no corpo humano: a alma não segue um membro 
amputado.64 

O Espírito Santo assiste continuamente a Igreja. Ele 
realiza na Igreja a mesma função que a alma exerce no 
corpo. “O Espírito Santo é a alma do Corpo de Cristo.”65 
Essa alma não constitui um todo substancial com o corpo, 
pois o Espírito Santo permanece transcendente à Igreja. É 
o Espírito de Deus e não da Igreja, mas enquanto tal age 
nela constituindo-a, suscitando e distribuindo os seus dons. 
Essa dimensão pneumatológica ajuda a Igreja a não se 
fechar sobre si mesma, mas a se abrir para um diálogo com 
o mundo. 

Repetindo as palavras de São Cipriano, a Lumen 
Gentium afirma que “a Igreja universal aparece como o 
‘povo congregado na unidade do Pai e do Filho e do 

                                                 
64 Id. Ibid., p. 73. 

65 Id. Ibid., p. 72. 
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Espírito Santo’” (LG 4). Como princípio permanente de 
renovação da Igreja, o Espírito Santo é quem une cada fiel 
e todos os fiéis em Cristo. Como princípio de vitalidade, 
ensina os cristãos que eles devem ser a alma do mundo. O 
Espírito Santo anima a Igreja por dentro, sua ação nos 
impulsiona a transformar o mundo de selvagem em 
humano, e de humano em divino. 

 
2.4 DIMENSÃO SACRAMENTAL DA 
COMUNHÃO ECLESIAL 

 
Todo sacramento “é um meio/sinal de 

comunicação, um mistério de comunhão.”66 A Igreja é o 
sacramento primordial da graça de Deus para os homens. 
Ela é o âmbito onde, em virtude da ação do Espírito Santo, 
a obra redentora de Cristo acontece e se torna eficaz. Onde 
há Igreja, há sacramentos. Na Igreja está presente e atuando 
o mistério salvífico de Deus através dos sacramentos. Na 
Igreja, através da liturgia, lugar da “epifania do Mistério de 
Deus”67, Deus se autocomunica para a santificação e 
salvação do ser humano. “A Igreja recebe-se e 
simultaneamente exprime-se nos sete sacramentos, pelos 
quais a graça de Deus influencia concretamente a existência 
dos fiéis” (SCar 16). Pela sacramentalidade eclesial, Deus se 
autocomunica a si mesmo. 

A sacramentalidade é a forma que Deus assume para 
aproximar-se da pessoa como graça, e é a forma pela qual Ele 
pode ser encontrado. Essa qualidade é inerente à Igreja, 
porque ela é sacramento primordial e global, que inclui toda a 
forma sacramental. Não é a Igreja que produz a salvação, mas 
ela transmite e proclama a salvação recebida de Jesus Cristo e 
presente nela como prolongamento da sacramentalidade dele 

                                                 
66 Id. A Igreja e a oração litúrgica como celebração do mistério, p. 489. 

67 KUNRATH, Pedro Alberto. Max Thurian e a via 
litúrgico/sacramental da comunhão eclesial, p. 898. 



44 
 

 

Tiago de Fraga Gomes 

próprio.68 

Na Igreja visível, a humanidade encontra a salvação 
invisível e escatológica. A Igreja está a serviço da salvação 
do mundo. A contribuição salvífica da Igreja se estende a 
todas as pessoas, de todos os tempos e lugares, pois ela é 
católica (universal). A Igreja é o sacramento unitatis, pois ela 
realiza a unidade de todos os seres humanos em um único 
povo. Em sua sacramentalidade, a Igreja realiza a 
comunhão (koinonía) plena da humanidade e do cosmo. 

A Igreja administra na terra o mistério da redenção. 
“Sempre que no altar é celebrado o sacrifício da cruz, no 
qual Cristo, nossa páscoa, foi imolado (1Cor 5,7), atua-se a 
obra da nossa redenção. E juntamente com o sacramento 
do pão eucarístico é representada e realizada a unidade dos 
fiéis, que constituem um só corpo em Cristo” (LG 3). A 
Eucaristia é o sacramento da comunhão que produz a 
unidade. “A Eucaristia é o sacramentum Ecclesiae et unitatis, o 
sinal que realiza aquilo que significa: a unidade do corpo da 
Igreja é realizada sacramentalmente, sob as espécies do pão 
e do vinho.”69 A Eucaristia configura a Igreja como 
comunhão. 

A Igreja é em sua natureza sacramento de “unidade 
total em Cristo”, que é “luz dos povos” (LG 1). Todos os 
homens são chamados a essa união com Cristo, pois a 
Igreja, “reino de Cristo já presente em mistério” (LG 3), 
cresce neste mundo pela atuação de Deus. Através dela 
alcançamos de Cristo a filiação divina e nos tornamos filhos 
no Filho, pois Deus Pai deseja que todos os seres humanos 
sejam elevados à “participação da sua vida divina” (LG 2). 
Deus não nos abandonou em nosso pecado, mas sempre 

                                                 
68 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. Igreja, que dizes de ti mesma? 
E as Eclesiologias. In: SANTOS, Manoel Augusto (Org.). Concílio 
Vaticano II, p. 99. 

69 KUNRATH, Pedro Alberto; VALASKI, Marcos Miguel. Eucaristia e 
Igreja: sacramentos do mistério trinitário, p. 246. 
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proporcionou o auxílio necessário para a nossa salvação. 
Através da santa Igreja, prefigurada na Antiga Aliança, 
instaurada na Nova Aliança, e manifesta em Pentecostes, 
Deus congrega a humanidade em um único povo eleito. 

 
2.4.1 Igreja, Corpo de Cristo 

 
A Igreja é o corpo de Cristo. Cristo assumiu a 

natureza humana, e pela sua morte e ressurreição, remiu o 
homem, transformando-o em nova criatura (cf. 2Cor 5,17). 
Pela comunicação do Espírito, constituiu misticamente 
como seu corpo os seus irmãos, chamados de todos os 
povos. “Neste corpo a vida de Cristo comunica-se aos 
crentes” (LG 7). Pelo batismo somos configurados a 
Cristo, e pela ação do único Espírito, formamos um só 
corpo (cf. 1Cor 12,13). Pelo batismo mergulhamos na 
morte de Cristo e ressurgimos como ressuscitados, para a 
vida nova da graça. Na fração do pão eucarístico, entramos 
em comunhão com Deus e com os irmãos na fé. “Já que há 
um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, 
visto que todos participamos desse único pão” (1Cor 
10,17). Somos membros desse único corpo, “somos muitos 
e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns 
dos outros” (Rm 12,5). 

Assim como em um corpo há diversos membros 
com funções específicas e diversas, do mesmo modo 
acontece na Igreja de Cristo. Cada um de nós é um 
membro peculiar dotado de carismas específicos que o 
Espírito dotou para a edificação de todos os membros. “Na 
edificação do corpo de Cristo há diversidade de membros e 
de funções” (LG 7), mas único é o Espírito que dá coesão e 
dinamicidade ao corpo todo. 

Este corpo não é acéfalo. “Cristo é a cabeça deste 
corpo” (LG 7). É a Cristo que seguimos. Cristo “está todo 
inteiro na cabeça e no corpo (Christus totus in capite et in 
corpore)” (SCar 36). Ele nos mostra a direção para onde 
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devemos caminhar no peregrinar sobre esta terra rumo à 
consumação de nosso destino escatológico. Não estamos 
perdidos ou desorientados. Na Igreja encontramos uma 
orientação segura para vivermos em um mundo muitas 
vezes conturbado e confuso. Por meio da Igreja, una, santa, 
católica e apostólica, a humanidade encontra a graça e a 
verdade. 

 
2.4.2 Eucaristia, coração da comunhão eclesial 

 
“A Eucaristia é a manifestação por excelência da 

Igreja em sua catolicidade e unidade.”70 A Eucaristia 
manifesta a natureza comunional da Igreja de Deus. “A 
assembleia eucarística é o acontecimento central da vida da 
Igreja local.”71 A Eucaristia está no centro da 
sacramentalidade da Igreja. “A Igreja vive da Eucaristia” 
(EE 1). Na Eucaristia a Igreja toca o mistério fontal da 
comunhão humano-divina. “Da Eucaristia nasce a Igreja 
como comunhão de pessoas.”72 

Não se pode refletir sobre o mistério da Igreja sem 
fazer menção à Eucaristia, que é “o que de mais precioso 
pode ter a Igreja” (EE 9). A função eclesial do mistério 
eucarístico é rememorar a morte do seu Senhor, 
comemorar a sua ressurreição, e prenunciar a sua vinda na 
Parusia. “O banquete eucarístico é uma antecipação real do 
banquete final” (SCar 31). A Eucaristia é o banquete 
escatológico, é a comunhão antecipada com aquilo que virá. 

“Não existe vida cristã sem celebração.”73 Para 
direcionar a vida para Deus, é preciso estar em comunhão 

                                                 
70 KUNRATH, Pedro Alberto. A Eclesiologia eucarística e sua 
recepção no Oriente e Ocidente cristãos, p. 99. 

71 Id. Por uma teologia da comunhão eclesial, p. 310. 

72 Id. A reflexão eclesiológico-eucarística a partir do Concílio Vaticano 
II, p. 207. 

73 DUCHESNEAU, Claude. A celebração na vida cristã, p. 113. 



47 
 

 

A eclesiologia conciliar e a sua recepção na América Latina 

com o Senhor. A celebração eucarística nos comunica o 
mistério íntimo da auto-doação divina, e nos insere na 
dinâmica escatológica da fé. “Em cada Eucaristia, como 
mistério da comunhão, a Igreja supera uma etapa do seu 
caminho em direção à Parusia, em uma perfeita união com 
o Pai, na graça de Jesus Cristo e na força do Espírito 
Santo.”74 Celebrar a Eucaristia é se inserir na história da 
salvação: lembrar os feitos que Deus realizou em favor da 
humanidade; estar atento aos apelos que Deus nos faz hoje; 
ter a esperança que o seu Reino vai se realizar 
definitivamente, quando Deus for tudo em todos. 

A fé eucarística alimenta a esperança do povo 
cristão e produz em seu coração o desejo de praticar a 
caridade, pois “Deus é amor, e quem permanece no amor 
permanece em Deus e Deus nele” (1Jo 4,16). 

A comunhão eucarística com Cristo presente, que nutre 
a vida da Igreja, é ao mesmo tempo comunhão no 
Corpo de Cristo que é a Igreja. Sacramento de unidade, 
a Eucaristia é o sacramento da caridade que estabelece e 
aprofunda a vida da comunidade local, para construir a 
unidade da Igreja universal. A Igreja, que celebra 
frequentemente a Eucaristia, torna presente a ação de 
graças ao Pai, o memorial de Cristo, sacerdote e 
intercessor, e a comunhão do Espírito Santo, no qual a 
própria Igreja aspira à santificação e à criação da nova 
terra e do novo céu.75 

Na prece eucarística há dois momentos epicléticos: 
um sobre as oferendas e outro sobre a comunidade. Este 
segundo momento epiclético visa transformar a 
comunidade, admoestando os cristãos a fazerem de sua 
vida um sacrifício espiritual, é a chamada “epiclese de 

                                                 
74 KUNRATH, Pedro Alberto. A Eucaristia e a Igreja como mistério, 
p. 635. 

75 Id. Max Thurian e o mistério eucarístico da comunhão eclesial, p. 
572-573. 
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comunhão”76. A Eucaristia leva a realizar na vida o que na 
fé se celebra. Lex orandi, lex credendi, lex operandi. 

A Eucaristia edifica a Igreja, faz a Igreja viver a sua 
identidade genuína. “A Eucaristia é o coração da comunhão 
eclesial,”77 é o centro e o vértice da vida da Igreja; é a 
consolidação da comunhão intra-eclesial; é o sacramento da 
Igreja; é o mysterium fidei que supera os nossos pensamentos 
e só pode ser aceita pela fé; é o encontro sacramental da 
Igreja com a Trindade, que é o mistério fontal da 
comunhão eclesial. 

Na Eucaristia, a Igreja toma consciência de sua 
realidade mais profunda, e se reconhece como comunidade 
reunida sob a convocação divina que tem a incumbência de 
conservar e promover a comunhão com a Trindade divina 
e entre os fiéis. 

A comunhão visível e sacramental é expressão de 
um mistério invisível, que age com eficácia no seio da 
comunidade eclesial. A assembleia eucarística manifesta a 
dimensão teândrica da Igreja ao mundo. A “perikóresis 
constante entre o mistério do Corpo eclesial de Cristo e o 
mistério do seu Corpo eucarístico”78, está no centro da 
reflexão eclesiológica. “Na celebração do memorial 
eucarístico, a Igreja é gerada e cresce em direção ao seu 
cumprimento definitivo, porque a Eucaristia edifica a Igreja 
em Corpo de Cristo.”79 

O mistério eucarístico transmite uma certeza à 
Igreja: Cristo está presente realmente entre nós. “A 
Eucaristia é mistério de presença, por meio do qual se 
realiza de modo absoluto a promessa de Jesus de 

                                                 
76 ALDAZÁBAL, José. A Eucaristia, p. 267. 

77 KUNRATH, Pedro Alberto. Maria e o mistério de Cristo e da 
Eucaristia, p. 757. 

78 Id. A reflexão eclesiológico-eucarística a partir do Concílio Vaticano 
II, p. 201. 

79 Id. Ibid., p. 208. 
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permanecer conosco até o fim do mundo” (MND 16). Essa 
fé na presença real nutre a esperança cristã e impulsiona à 
prática da caridade. 

A Eucaristia transforma o coração do homem. “A 
Eucaristia cria comunhão e educa para a comunhão” (EE 
40), ou seja, a Eucaristia gera uma metanóia, que por sua vez, 
tem reflexo na práxis. De uma mudança de mentalidade a 
uma nova conduta. “A missão primeira e fundamental, que 
deriva dos santos mistérios celebrados, é dar testemunho 
com a nossa vida” (SCar 85). O mistério eucarístico nos 
engaja em um compromisso corajoso para a transformação 
das estruturas deste mundo segundo a lógica comunional. 

 
2.5 DIMENSÃO MARIOLÓGICA DA COMUNHÃO 
ECLESIAL 

 
A Igreja é chamada à perfeição e à santidade para 

ser sinal de Deus no mundo. Nesse sentido, surge a figura 
de Maria como um modelo fiel do discipulado e da 
comunhão com o plano salvífico de Deus. 

Maria é a imagem da Igreja. A Igreja é virgem e mãe, 
concebida sem pecado e carrega o peso da história, e já possui 
uma dimensão escatológica. A Igreja é antecipada em Maria. 
Ela é a Igreja já realizada, ou ela é aquilo que a Igreja deverá 
ser um dia, quando terminar seu percurso na terra.80 

A mariologia insere-se na Eclesiologia conciliar para 
apontar um ideal a ser seguido pela Igreja. Maria é tipo e 
modelo da Igreja. Em Maria, a Igreja contempla o seu 
modelo mais perfeito. “Maria refulge diante de toda a 
comunidade dos eleitos como modelo de virtudes” (LG 
65). Maria é a discípula mais perfeita de Cristo, a sua vida 
tem um valor exemplar para a vida de cada cristão, ela que 
aderiu total e responsavelmente à vontade de Deus, nas 

                                                 
80 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja da Lumen Gentium e a 
Igreja da Gaudium et Spes, p. 667. 
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condições concretas de sua vida. “Maria não foi 
instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas 
cooperou na salvação dos homens com fé livre e com 
inteira obediência” (LG 56). Maria soube acolher a Palavra 
e colocá-la em prática. 

Pela desobediência e incredulidade de Eva, a morte 
entrou no mundo; pela obediência e pela fé de Maria, 
entrou a vida. Maria é a mãe da nova humanidade, “ela é 
nossa mãe na ordem da graça” (LG 61). A Igreja a honra 
com culto especial, sendo venerada com o título de Mãe de 
Deus. Os fiéis se colocam sob sua proteção e encontram 
nela um refúgio nos perigos e nas necessidades. Maria, 
“com seu amor de Mãe, cuida dos irmãos de seu Filho, que 
ainda peregrinam e se debatem entre perigos e angústias” 
(LG 62). No entanto, todo o mistério mariano é 
cristocêntrico. “As funções e os privilégios da bem-
aventurada Virgem, sempre se referem a Cristo, origem de 
toda a verdade, santidade e devoção” (LG 67). 

É significativo o fato de que a Lumen Gentium tenha 
um capítulo dedicado à Virgem Maria. Já os Padres da 
Igreja afirmavam que “Maria é tipo da Igreja” (Santo 
Ambrósio) e que a Igreja “é muito semelhante a Maria” 
(Santo Agostinho). Contudo, com a Lumen Gentium “é a 
primeira vez em que, num documento oficial da Igreja, vem 
inserida uma doutrina orgânica sobre Maria num contexto 
eclesiológico.”81 Maria é o protótipo e o símbolo da 
plenitude da Igreja. “Já glorificada no céu em corpo e alma, 
é imagem e primícia da Igreja; [..] sinal de esperança segura 
e de consolação, aos olhos do povo de Deus peregrinante” 
(LG 68). 

A maternidade divina é o acontecimento central e a 
orientação fundamental de toda a vida de Maria. Maria é 
toda cristocentrada, é toda relativa a Cristo e, a partir de 

                                                 
81 KUNRATH, Pedro Alberto. Maria e o mistério de Cristo e da 
Eucaristia, p. 759. 
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Cristo, relativa à Igreja. Como a crente por excelência, 
representa a comunidade eclesial, a humanidade salva. É a 
figura-tipo da Igreja-mãe que gera filhos para Deus. É a 
mãe carnal de Jesus e a mãe espiritual dos discípulos. Maria 
é a mãe da Igreja, da comunidade de fé. Maria é a mãe dos 
crentes. Assim como Maria gerou a Cristo na carne, a Igreja 
gera a Cristo nos corações. 

 
2.6 DIMENSÃO ANTROPOLÓGICA DA 
COMUNHÃO ECLESIAL 

 
Em uma perspectiva antropológica, concebe-se a 

comunhão eclesial como uma comunidade de pessoas 
unidas que celebram a mesma fé, nutrem a mesma 
esperança e praticam a caridade com a mesma finalidade: 
para que Deus seja tudo em todos, e para que amando aos 
irmãos, amemos a Deus neles. 

A Igreja é sinal e instrumento que tem um objetivo 
específico: estar a serviço da humanidade. “A Igreja é luz 
que deve iluminar, é proposta e dom que se deve oferecer à 
humanidade a ser salva em Cristo.”82 A Igreja é sacramento, 
ou seja, sinal e instrumento eficaz, pelo qual Deus resgata a 
humanidade. “O homem é plasmado à imagem e 
semelhança de Deus pela graça sacramental.”83 A imago Dei 
é restaurada e plenificada na imago Christi através da 
mediação sacramental da Igreja. 

A Igreja pretende “recapitular toda a humanidade, 
com todos os seus bens, sob Cristo Cabeça, na unidade do 
Espírito Santo” (LG 13). A missão da Igreja é ir ao mundo 
em busca do ser humano para salvá-lo. A Igreja é uma 
comunidade de serviço que dá gratuitamente o que de graça 
recebeu de seu Senhor. A Igreja é dom de salvação para 

                                                 
82 Id. A reflexão eclesiológico-eucarística a partir do Concílio Vaticano 
II, p. 214. 

83 Id. Para uma antropologia sacramental, p. 599. 
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todos os povos mundo. 
 

2.7 DIMENSÃO ESCATOLÓGICA DA 
COMUNHÃO ECLESIAL 

 
A Igreja peregrina vive no mundo buscando a 

concretização das promessas de Deus, numa tensão 
escatológica, entre o “já” e o “ainda-não”, com um 
otimismo esperançoso, mas não ingênuo. “A Igreja possui 
já na terra uma santidade verdadeira, embora imperfeita.” 
(LG 48). A Igreja só será consumada na glória celeste, 
quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas. 

A Igreja peregrina está em comunhão com a Igreja 
celeste. Há uma “comunhão de todo o corpo místico de 
Jesus Cristo” (LG 50), e como consequência, há uma 
“comunicação de bens espirituais” (LG 49). Especialmente 
na sagrada liturgia, “vivemos de maneira eminente a nossa 
união com a Igreja celeste” (LG 50). No culto dos santos, a 
Igreja contempla na vida deles o exemplo e na sua íntima 
união com Cristo a intercessão, sendo que todos os filhos 
de Deus, em Cristo, são constituídos em uma só família. 

“A unidade sacramental e vital, que se alcança na 
celebração, é sinal e realidade antecipada de uma comunhão 
universal a que estão destinados todos os homens.”84 A 
Igreja constitui na terra o germe e o início do reino de 
Deus, e “no seu lento crescer, aspira ao reino perfeito, e 
com todas as suas forças, espera e deseja unir-se ao seu Rei 
na glória” (LG 5). A Igreja faz parte do plano salvífico de 
Deus para a humanidade. Através dela Deus opera hoje no 
mundo. Como isso acontece, permanece um mistério para 
nós. 

A Lumen Gentium 6 explana que a natureza íntima da 
Igreja manifesta-se para nós por variadas imagens: a Igreja é 
o redil, cuja porta é Cristo; é o rebanho, do qual o próprio 

                                                 
84 Id. A Igreja eucarística, p. 764. 
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Deus é o Pastor; é a lavoura ou campo de Deus; é o edifício 
de Deus, do qual somos pedras vivas; é a “Jerusalém do 
alto” e “nossa mãe”, a esposa imaculada do Cordeiro 
imaculado, que Cristo amou e se entregou por ela, e que 
uniu a si por aliança indissolúvel. 

A única Igreja de Cristo, “como sociedade 
constituída e organizada neste mundo, subsiste na (subsistit 
in) Igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos 
bispos em comunhão com ele” (LG 8). A Igreja não foi 
constituída para buscar glórias terrenas, mas a exemplo de 
seu mestre, com humildade e abnegação, é chamada a 
“comunicar aos homens os frutos da salvação” (LG 8). A 
Igreja existe para evangelizar e servir, em meio às 
perseguições do mundo e as consolações de Deus. 
Reunindo em seu seio os pecadores, necessita 
continuamente de purificação, para não descuidar de sua 
santidade essencial, como ela foi quista por seu fundador. A 
Igreja recebe do Senhor ressuscitado a força para superar as 
adversidades deste mundo, e assim revelar à humanidade o 
mistério de Cristo, embora entre sombras, enquanto não 
acontecer a Parusia. 
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3 
 

A RECEPÇÃO DA 
ECLESIOLOGIA 

CONCILIAR NA AMÉRICA 
LATINA 

 
 
 
A recepção do Concílio Vaticano II está em curso. 

O término do Concílio e os decretos por ele promulgados 
são apenas o ponto de partida das intenções conciliares. 
“Foi necessário bom número de documentos, decretos de 
aplicação e instruções, para apreciar certas orientações do 
Vaticano II.”85 De uma fase eufórica, passando por uma 
fase de desilusão, é possível constituir uma síntese 
equilibrada do espírito conciliar. “O Vaticano II conheceu 
uma grande difusão de seus documentos, responsável por 
uma mudança geral da mentalidade eclesial.”86 Houve a 

                                                 
85 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A amada Igreja de Jesus Cristo, p. 
309. 

86 Id. Ibid., p. 310. 
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reforma na liturgia, a promulgação do Código de Direito 
Canônico em 1983 e a elaboração do Catecismo da Igreja 
Católica, entre outras coisas. O Sínodo Extraordinário de 
1985 foi um marco importante para avaliar e aprofundar o 
espírito do Concílio, de modo especial, no que diz respeito 
à Eclesiologia. 

A recepção criativa e seletiva do Concílio Vaticano 
II se deu também na América Latina. E isso pode ser 
verificado nos documentos conclusivos das Conferências 
Latino-Americanas. “A América Latina representa uma 
aplicação do Vaticano II, para a sua realidade concreta, 
determinando uma verdadeira recepção criativa do último 
Concílio.”87 As determinações conciliares foram aplicadas à 
realidade cultural e histórica do continente latino-
americano. A doutrina eclesiológica conciliar teve na 
América Latina uma recepção peculiar e criativa que carece 
ser analisada. 

 
3.1 A TEOLOGIA DA “RECEPÇÃO” 

 
A “recepção” consiste em avaliar a acolhida de algo 

na Igreja. Esse é um tema pouco debatido na teologia. 
Alguns autores dizem que o Concílio Vaticano II foi 
aplicado, outros que foi recebido. O Sínodo de 1985 foi o 
momento de averiguar a sua recepção. 

A recepção pertence à história da Igreja e nela se constitui em 
um processo constitutivo, porquanto está no coração da 
relação entre Deus e seu povo, entre as pessoas na Igreja e 
entre as Igrejas locais e as Igrejas de diversas confissões 
cristãs. E esse processo tem um alcance maior, ao dizer 
respeito, também, às relações entre Igreja, cultura e 
sociedade.88 

A história dos Concílios e da liturgia demonstra que 

                                                 
87 Id. Ibid., p. 311. 

88 Id. Ibid., p. 293. 
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sempre houve a realidade da recepção na vida da Igreja. A 
recepção é algo inerente à Igreja. Embora exista uma 
recepção oficial, este é um processo que envolve toda a 
Igreja, em sua vida concreta. A recepção pode ser expressa 
explicitamente, como pode ser concebida tacitamente. 

A recepção é um processo que caracteriza a 
acolhida de uma determinação magisterial na vida da 
comunidade eclesial, como uma regra que convém à sua 
vida e missão. A definição proferida pelo Magistério 
Ordinário ou Extraordinário passa a integrar a vida de 
todas as comunidades da Igreja. O que é assimilado passa a 
ser vivido como expressão da fé católica. 

É preciso ter presente o fato de que a Igreja local é 
sujeito ativo e capaz de iniciativa na ação evangelizadora; 
essa é a condição para que possa haver recepção, enquanto 
troca e comunicação entre pessoas que acolhem na fé a 
Palavra de Deus para vivê-la e testemunhá-la ao mundo. A 
recepção não é um processo simplesmente passivo da parte 
de quem põe em prática as definições magisteriais. 

A teologia da comunhão enquadra a teologia da 
recepção dentro do quadro da intersubjetividade 
comunional. A fé cristã é uma fé encarnada nos contextos 
eclesiais concretos, e exige que a mensagem do Evangelho 
seja vivida na unidade não uniforme, pois é situacional, 
conforme as exigências concretas das realidades pastorais 
específicas. 

O processo da recepção em uma comunidade 
eclesial não é algo nem totalmente alheio, nem totalmente 
próprio ao contexto em questão; não é imposição alheia, 
nem evolução automática. “Uma decisão conciliar jamais 
será totalmente estranha às Igrejas, pois todas professam a 
mesma fé apostólica.”89 O desdobramento sistemático do 
conhecimento da fé revelada é um processo dinâmico e não 
contraditório em si. Sua recepção deve ser coerente e fiel, 

                                                 
89 Id. Ibid., p. 299. 
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para que de uma ortodoxia decorra uma ortopráxis. 
A recepção caracteriza a dimensão magisterial e 

tradicional da fé. “A verdade a ser crida na Igreja é sempre 
dada (traditio) e ela deve ser recebida (receptio). A recepção, 
dessa forma, testemunha o consentimento de todas as 
Igrejas ao ensinamento de um Concílio.”90 A herança viva 
da fé não é um fato isolado, mas se caracteriza pela sua 
continuidade e engajamento histórico. Nesse sentido, a 
recepção diz respeito ao desenvolvimento harmônico, no 
espírito eclesial, das verdades do depósito da fé, para 
constituir um corpo eclesial coeso, uno e universal. 

A Eclesiologia de comunhão é de suma importância 
para compreender a recepção, que necessariamente associa 
a teologia da Igreja particular, a Pneumatologia, a teologia 
da Tradição e um profundo senso de conciliaridade da 
Igreja. As Igrejas particulares são o lugar da recepção, pois 
“é nelas que os fiéis vão receber as decisões conciliares e 
fazer suas a novidade ou as determinações trazidas pelos 
Concílios.”91 Mas é preciso salientar que “não é a recepção 
que confere legitimidade a uma decisão conciliar ou a um 
decreto. Essa provém da autoridade que as emite.”92 A 
recepção não constitui uma qualidade jurídica de uma 
determinada decisão, ela apenas reconhece que a novidade 
recebida corresponde ao bem da Igreja, e por isso, deve ser 
assegurada. 

Alguns princípios teológicos podem nos referenciar 
com relação ao estatuto eclesiológico da recepção: a 
Eclesiologia de comunhão; a revalorização das Igrejas 
particulares; a participação de todos na vida da Igreja; o 
acento do lugar do Espírito Santo na Eclesiologia (o 
Espírito Santo vai determinar que a receptividade 
aconteça); uma reflexão sobre a compreensão de Tradição 

                                                 
90 Id. Ibid., p. 300. 

91 Id. Ibid., p. 302. 

92 Id. Ibid., p. 303. 
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(a Tradição tem peso nas decisões e na recepção); o 
aprofundamento do ministério de governo na Igreja (as 
autoridades eclesiásticas se envolvem nisso); o esboço de 
uma teologia da inculturação (o processo de recepção 
envolve a questão cultural). 

O término de um Concílio marca o início do 
processo de recepção que se dá em muitas etapas não 
definíveis previamente. A recepção caracteriza-se pela soma 
de inúmeras ações, acontecimentos e desenvolvimentos de 
estatutos legais, julgamentos e educação, o que marca a 
transformação de atitudes de milhões de pessoas em face 
da lei. É um processo que envolve muitos parceiros e que 
se atualiza por uma infinidade de ações não previsíveis na 
sua totalidade. 

O processo de discernimento da recepção passa por inúmeras 
dificuldades, pois ele não tem trajetória definida e contornos 
facilmente perceptíveis, como também não possui algum 
critério oficial pelo qual se possa estabelecer ou verificar a 
recepção em uma Igreja particular. É, portanto, uma recepção 
informal, pois não conhece formas definidas nem uma 
declaração jurídica, mesmo que no conjunto do povo de Deus 
(pastores, teólogos e outros fiéis), se precise o sentido de um 
enunciado e um Concílio acabe recebido por um novo 
Concílio.93 

É necessário tempo para a recepção de um 
Concílio, a fim de que a grande comunidade eclesial o 
possa assimilar, e como consequência, possa ocorrer uma 
mudança de mentalidade que gere conversão e uma nova 
autocompreensão da Igreja. A interpretação que se faz dos 
documentos conciliares é de caráter oficial e não oficial. 
Segue-se a isso a fase de renovação, que suscita 
procedimentos novos pelos quais a própria Igreja se 
reinterpreta. É possível que de uma fase de entusiasmo, 
siga-se outra de desilusão. 

Cada nova geração recebe de maneira nova os 

                                                 
93 Id. Ibid., p. 304-305. 



59 
 

 

A eclesiologia conciliar e a sua recepção na América Latina 

ensinamentos dos Concílios, o que torna a recepção um 
processo continuado. Há tentativas de elaborar uma 
periodização desse processo para melhor ser compreendido 
em sua evolução: recepção canônica ou primitiva; recepção 
plena; recepção prática, composta por várias etapas; 
recepção prática tardia. A recepção prática leva à evolução 
de instituições e práticas eclesiais. Podemos também citar 
três níveis para indicar a profundidade do processo da 
recepção: recepção querigmática (difusão de documentos e 
exortações para pôr o Concílio em prática e esforços para 
concretizá-lo); recepção teológica; recepção litúrgica. O que 
pode ser delineado pela trilogia kérygma, didaqué e práxis 
pietatis. “A recepção abarca a doutrina oficial, sua 
proclamação, a liturgia, a vida espiritual e ética dos fiéis, 
assim como a teologia enquanto reflexão sistemática.”94 
Gradualmente a recepção vai atingindo esferas cada vez 
mais amplas da vida cristã. De modo geral, se poderia falar 
em recepção na teologia, na liturgia e na prática eclesial. 

A recepção se caracteriza pela passagem do nível 
intelectual para o nível prático. O Sínodo de 1985 foi uma 
tentativa de fazer passar o Concílio para a práxis e para a 
vida da Igreja. A infiltração das decisões conciliares no 
corpo eclesial representa um salto qualitativo no processo 
da recepção. É a passagem do nível noético ao nível 
prático. A práxis vai selar o compromisso da comunidade 
eclesial com o que foi proferido no ensinamento 
proclamado. 

 
3.2 A RECEPÇÃO DA ECLESIOLOGIA 
CONCILIAR EM MEDELLÍN 

 
A Segunda Conferência Geral do Episcopado da 

América Latina aconteceu em Medellín, na Colômbia, de 26 
de agosto a 08 de setembro de 1968. Alguns 

                                                 
94 Id. Ibid., p. 308. 
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acontecimentos marcantes influenciaram Medellín: o 
término do Concílio Vaticano II em 1965; as últimas 
encíclicas papais Mater et Magistra (1961), Pacem in Terris 
(1963), Populorum Progressio (1967); a fundação do CELAM 
em 1956; a proclamação da “Mensagem dos Bispos do 
Terceiro Mundo” em 1967; o “movimento cristão” surgido 
das comunidades cristãs de base da América Latina a partir 
da década de 1960. 

A difusão e a interpretação de Medellín aconteceram no 
interior do “movimento cristão”, que, após 1968, não é mais 
minoria profética, mas amplo e profundo movimento de 
Igreja, na qual surge a chamada “Igreja popular”, que se 
destaca pela consciência do compromisso político dos cristãos 
e pela Teologia da Libertação. No Brasil, os movimentos 
populares começaram na década de 1970, culminando com a 
realização do primeiro encontro de Comunidades Eclesiais de 
Base, nos dias 06 a 08 de janeiro de 1975, em Vitória (ES), 
com o tema “Uma Igreja que nasce do povo”.95 

Medellín representa a aplicação do Concílio 
Vaticano II para a América Latina. “Medellín propiciou à 
América Latina uma recepção criativa e inovadora do 
Vaticano II, selecionando e acrescentando temas, mas 
sobretudo detalhando pistas concretas de ação pastoral 
para o Continente.”96 O acento do documento de Medellín 
está no tema do desenvolvimento (DM 1, C). Para 
Medellín, não basta apenas refletir para obter maior clareza, 
é preciso agir. “A paz é, antes de tudo, obra da justiça e se 
concebe como uma tarefa permanente” (DM 2, A). A ação 
é urgente diante dos apelos que o contexto latino-
americano impõe. Da consciência dessa necessidade, a 
Igreja do Continente se propôs alguns compromissos: 
conversão e serviço; verdadeira pobreza bíblica; nova 
ordem de justiça; família; educação; trabalhadores; nova 

                                                 
95 Id. Ibid., p. 59. 

96 BEOZZO, José Oscar. A Igreja no Brasil. In: BEOZZO, José Oscar 
(Org.). A Igreja latino-americana às vésperas do Concílio, p. 49. 
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evangelização e catequese; renovar e criar novas estruturas 
na Igreja; ecumenismo. 

O documento de Medellín começa abordando 
sobre a questão da promoção humana, com os temas: 
justiça, paz, família e demografia, educação e juventude; 
depois segue trabalhando evangelização e crescimento na fé 
enfocando: pastoral popular, pastoral das elites, catequese e 
liturgia; para por fim, tratar da Igreja visível e suas 
estruturas a partir dos temas: movimentos leigos, 
sacerdotes, religiosos, formação do clero, pobreza da Igreja, 
pastoral de conjunto e meios de comunicação social. 
Começa a se descortinar o caminho para uma pastoral 
latino-americana de comunhão e serviço. 

Medellín teve um impacto histórico indiscutível na 
América Latina, pois impulsionou o desenvolvimento de 
uma extensa rede de comunidades. No Brasil se 
consolidaram as CEBs. “Nelas havia uma clara e profética 
posição sociopolítica.”97 A consciência eclesial cresceu, 
especialmente entre os leigos, o que demonstra uma 
recepção criativa da Lumen Gentium. A partir de Medellín, é 
possível observar a irrupção de um novo espírito eclesial, 
fruto da recepção do Concílio Vaticano II, que teve um 
papel importante no advento da Teologia da Libertação, 
com sua espiritualidade fortemente marcada pelos traços de 
uma historicidade crítica e pluralista, inculturada na 
realidade sócio-político-econômica latino-americana. 

 
3.3 A ECLESIOLOGIA DE COMUNHÃO E 
PARTICIPAÇÃO EM PUEBLA 

 
A Terceira Conferência Geral do Episcopado da 

América Latina aconteceu em Puebla, de 27 de janeiro a 13 
de fevereiro de 1979. “O fio condutor do documento de 

                                                 
97 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A amada Igreja de Jesus Cristo, p. 
60. 
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Puebla e, portanto, ângulo desde o qual deve ser lido o 
conjunto, é a comunhão e a participação.”98 Puebla é a 
aplicação da Evangelii Nuntiandi (1975) para a América 
Latina. É por isso que Puebla vai tratar do tema da 
“evangelização no presente e no futuro da América Latina”. 
Nesse sentido, vai afirmar que a identidade e a vocação 
específica da Igreja constituem-se em evangelizar 
“mediante o testemunho global de sua vida” (DP 272), a 
partir de quatro centros de comunhão e participação: a 
família, as comunidades eclesiais de base, a paróquia e a 
Igreja particular. “Evangelizar, para Puebla, é a ação de 
levar a boa-nova a todos os povos.”99 

A missão evangelizadora é de todo o povo de Deus. Esta é 
sua vocação primordial, “sua identidade mais profunda” (EN 
14). É a sua felicidade. O povo de Deus com todos os seus 
membros, instituições e planos existe para evangelizar. O 
dinamismo do Espírito de Pentecostes anima-o e envia-o a 
todos os povos (DP 348). 

Em Puebla emerge a consciência da necessidade de 
evangelizar a cultura, pois “Cristo enviou sua Igreja para 
anunciar o Evangelho a todos os homens, a todos os 
povos. Uma vez que cada um dos homens nasce no seio de 
uma cultura, a Igreja procura alcançar, por meio de sua 
ação evangelizadora não só o indivíduo senão também a 
cultura do povo” (DP 394). 

O necessário encontro entre a fé e a cultura para construir 
uma nova síntese vital, capaz de alumiar uma nova civilização, 
exige a formulação de respostas concretas e de uma verdadeira 
práxis dos leigos cristãos que, como missionários no mundo, 
estejam dispostos a promover este necessário encontro entre a 
fé e a cultura, naquelas instituições que definem o perfil das 
sociedades – escola, universidade, centros culturais, meios de 
comunicação de massa, sindicatos, empresas, partidos 

                                                 
98 TRUJILLO, Alfonso Lopez. Opções e interpretações à luz de Puebla, p. 14. 

99 FILHO, Francisco Antônio de Andrade. Igreja e ideologias na América 
Latina, segundo Puebla, p. 246-247. 
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políticos, entidades de serviço – e sejam eficazes promotores 
da cultura popular, tantas vezes menosprezada, mas que nela 
pulsa vitalmente a fé e o projeto histórico da comunidade 
nacional.100 

A Igreja quer transformar pela força do Evangelho 
os critérios, valores, concepções, modelos de vida, que 
estão em contraste com o projeto de salvação de Deus para 
a humanidade. “A Igreja da América Latina se propõe 
reencetar com renovado vigor a evangelização da cultura de 
nossos povos e dos diversos grupos étnicos para que 
germine ou seja reavivada a fé evangélica” (DP 428). Puebla 
postula uma Igreja mais audaciosa em sua atividade 
evangelizadora, uma vez que “a evangelização da cultura 
aponta diretamente à construção de uma nova 
sociedade.”101 

Puebla vai tratar da identidade da Igreja, e como 
esta se faz presente na América Latina, a partir de três 
verdades fundamentais: Jesus Cristo, Igreja e homem. 
Como tema central, vai focar a questão da evangelização, 
tendo a comunhão e participação como meta, e a libertação 
como caminho. Os sujeitos preferenciais são os pobres. 
Em Puebla, transparece a identidade de uma Igreja 
sacramento de comunhão, servidora e missionária. 

 
3.4 ECLESIOLOGIA E PROMOÇÃO HUMANA EM 
SANTO DOMINGO 

 
A Quarta Conferência Geral do Episcopado da 

América Latina ocorreu em Santo Domingo, na República 
Dominicana, em 1992. A nova evangelização foi a ideia 
central dos trabalhos, em virtude da celebração dos 
quinhentos anos de evangelização da América Latina. 

A partir do discurso inaugural do Papa João Paulo 

                                                 
100 EROLES, Carlos. Os desafios de Puebla, p. 55. 

101 ALESSANDRI, Hernán. O futuro de Puebla, p. 85. 
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II, decidiu-se abordar os temas: nova evangelização, 
promoção humana e cultura cristã, a fim de que “a verdade 
sobre Cristo, a Igreja e o homem penetre mais 
profundamente em todos os estratos da sociedade, 
buscando sua progressiva transformação” (Apresentação 
SD 3). 

Apesar de não ser uma leitura unânime, podemos 
dizer que está presente em Santo Domingo uma 
Eclesiologia de comunhão, que transparece na unidade 
teológico-pastoral entre comunhão e missão, a essência e a 
práxis. A grande novidade de Santo Domingo está em 
apresentar a Igreja como “mistério/sacramento de 
comunhão evangelizadora inculturada e promotora 
humana.”102 Em Santo Domingo fica claro que só uma 
comunidade evangelizada pode evangelizar, sendo que a 
promoção humana é o meio privilegiado para criar uma 
legítima cultura cristã. 

A partir da frase bíblica inspiradora “Jesus Cristo 
ontem, hoje e sempre” (Hb 13,8), percebemos que a 
intenção de Santo Domingo é enfatizar uma centralidade 
eminentemente cristológica. “Jesus Cristo é o ponto de 
partida da nova evangelização e, consequentemente, o 
núcleo central da Igreja.”103 A Igreja vive e anuncia Cristo, 
esta é a sua missão. Dele haure a sua força para promover 
“uma verdadeira promoção humana e cultura cristã” (SD 
31). 

A nova evangelização exige uma comunidade cristã 
evangelizada, que busque a santidade e viva em comunhão, 
cultivando permanentemente o compromisso com a 
promoção humana, o que só será eficaz se a adesão radical 
a Cristo se tornar uma cultura, ou seja, “quando o sentir 
comum de um povo tiver sido penetrado interiormente” 

                                                 
102 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Eclesiologia de comunhão de 
Santo Domingo, p. 170. 

103 Id. Ibid., p. 168. 
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(SD 229) pela fé anunciada, pensada e vivida. “A missão da 
Igreja é servir, trabalhar pelo Reino. Nessa perspectiva a 
‘nova evangelização’ não se reduz a uma revitalização 
interna da Igreja, mas integra efetivamente a promoção 
humana e a inculturação do Evangelho.”104 O grande 
desafio pastoral da Igreja é “a inculturação do Evangelho a 
fim de criar uma cultura cristã” (SD 230), só assim haverá 
uma autêntica promoção humana. 

A inculturação, de uma certa maneira, exige da Igreja universal 
mudanças em suas práticas culturais. [...] A inculturação é um 
chamado de Jesus encarnado para sair da barca monocultural 
e caminhar sobre as águas que se alimentam de muitos rios. 
Mudanças culturais podem causar incertezas e crises de 
identidade.105 

A inculturação é vital para consolidar a recepção do 
Concílio Vaticano II na realidade latino-americana. O que 
seriam os “sinais dos tempos” ou o “diálogo com o mundo 
contemporâneo”, sem o processo de inculturação de Santo 
Domingo? “Santo Domingo propõe um caminho para a 
Igreja latino-americana de se fazer cada vez mais uma 
companheira contemporânea da diversidade étnica e 
cultural de seus povos.”106 

A cultura como o lugar onde os grupos humanos 
constroem coletivamente a sua vida, é o lugar onde se 
plasma a identidade. O Evangelho pode expressar-se em 
todas as culturas e encarnar-se em qualquer uma delas. A 
sua universalidade se torna notícia específica para um 
determinado povo ou grupo social. A vivência do amor 
sempre é concreta e contextualizada. Nesse sentido, a 
missão da Igreja insere-se na dinâmica da inculturação do 

                                                 
104 ANTONIAZZI, Alberto. A missão da Igreja no documento. In: 
Santo Domingo, p. 205. 

105 SUESS, Paulo. O processo da inculturação. In: PINHEIRO, 
Ernanne (Cord.). Santo Domingo, p. 53. 

106 Id. Ibid., p. 59. 
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Evangelho, para que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e 
sempre, possa ser tudo em todos. 

 
3.5 APARECIDA: da comunhão à missão 

 
A Quinta Conferência Geral do Episcopado da 

América Latina e do Caribe ocorreu em Aparecida, no 
Brasil, de 13 a 31 de maio de 2007. A palavra-chave que 
perpassa toda a Conferência de Aparecida é “discípulo 
missionário”. Poderíamos intuir que de Aparecida se 
sobressai uma Eclesiologia de comunhão e missão. “A 
exigência de missionariedade do discípulo decorre do 
seguimento de Jesus.”107 

Aparecida vai dizer que “o encontro dos discípulos 
com Jesus na intimidade é indispensável para alimentar a 
vida comunitária e a atividade missionária” (DAp 154), e 
que “a vocação ao discipulado missionário é con-vocação à 
comunhão em sua Igreja. Não há discipulado sem 
comunhão” (DAp 156). Essa comunhão eclesial é nutrida 
pelo pão da Palavra e pelo pão da Eucaristia. 

A fé nos liberta do isolamento e nos conduz à 
comunhão. A Igreja “atrai” quando vive em comunhão. “A 
Igreja é comunhão no amor” (DAp 160). Esse é, em 
essência, o sinal que a distingue como seguidora de Cristo e 
servidora da humanidade. 

A Igreja vive e comunica a vida nova em Cristo aos 
povos. “A grande novidade que a Igreja anuncia ao mundo 
é que Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, a Palavra 
e a Vida, veio ao mundo para nos fazer ‘participantes da 
natureza divina’ (2Pd 1,4), para que participemos de sua 
própria vida” (DAp 348). Segundo Aparecida, “nossos 
povos não querem andar pelas sombras da morte. Têm 
sede de vida e felicidade em Cristo. Buscam-no como fonte 
de vida” (DAp 350). Essa vida nova pode ser vislumbrada 
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nos discípulos missionários, pois “dos que vivem em Cristo 
se espera um testemunho muito crível de santidade e 
compromisso” (DAp 352). 

A missão eclesial está a serviço da vida plena. “A 
vida nova de Jesus Cristo atinge o ser humano por inteiro e 
desenvolve em plenitude a existência humana” (DAp 356). 
Atualmente as pessoas estão desorientadas no fundamental 
devido: às mudanças vertiginosas na sociedade; ao mau uso, 
abuso e falsificação dos conceitos primordiais (valores); o 
bombardeio constante de notícias e informações; a 
apresentação permanente de vidas conhecidas na mídia 
(pessoas famosas) sem uma mensagem interior; a ausência 
de líderes; a desorientação moral (hedonismo, consumismo, 
permissividade, relativismo); a relativização moral 
(absolutização do relativo). “O consumismo hedonista e 
individualista, que coloca a vida humana em função de um 
prazer imediato e sem limites, obscurece o sentido da vida e 
a degrada” (DAp 357). A missão eclesial visa comunicar a 
vida. “A proposta de Jesus Cristo a nossos povos, o 
conteúdo fundamental dessa missão, é a oferta de vida 
plena para todos” (DAp 361). 

Aparecida vai afirmar que a renovação missionária 
deve impregnar todas as comunidades eclesiais e 
transformá-las por dentro: 

Esta firme decisão missionária deve impregnar todas as 
estruturas eclesiais e todos os planos pastorais de dioceses, 
paróquias, comunidades religiosas, movimentos e de qualquer 
instituição da Igreja. 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 já não favoreçam a transmissão da 
fé (DAp 365). 

Essa atitude de renovação a partir do essencial, vai 
desde uma “conversão pessoal” (DAp 366), até a conversão 
pastoral, a qual “exige que se vá além de uma pastoral de 
mera conservação para uma pastoral decididamente 
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missionária” (DAp 370). Essa conscientização vai levar a 
um compromisso mais significativo com a missão ad gentes. 
“A missão só será uma verdadeira ação evangelizadora se 
tiver como ponto de partida o ‘outro’.”108 A Igreja está a 
serviço da vida plena das pessoas. “A obra da evangelização 
está ligada a uma promoção humana.”109 O intuito é a busca 
de uma autêntica libertação integral para todas as pessoas. 

De Aparecida pode-se derivar uma Eclesiologia de 
comunhão em chave missionária, que tem como ponto de 
partida a experiência pessoal do mistério de Cristo no 
âmbito da comunidade de fé, e dilata-se na atitude 
missionária e altruísta. A comunhão eclesial gera a ação 
missionária. O discípulo necessariamente torna-se 
missionário. 

                                                 
108 Id. A missão evangelizadora no contexto atual, p. 5. 

109 Id. A desafiante proposta de Aparecida, p. 16. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

A Igreja atualiza na história humana a ação de 
Deus, que por meio dela, se faz presente em cada tempo e 
lugar. “A Igreja é mistério, porque, vindo de Deus e 
estando a serviço de seu desígnio, é organismo de 
salvação.”110 Conforme a Lumen Gentium, a Igreja é 
sacramento universal de salvação. 

A Igreja é mediadora da salvação, ela é divina e 
humana. A salvação de Deus acontece por mediação 
humana, na concretude histórica, até a consumação dos 
tempos. Mas a Igreja mesma faz parte dessa atividade 
salvífica de Deus, ela também é um mistério. 

O caráter teândrico da Igreja se constitui em fonte 
permanente de tensão.111 No realizar em sua própria vida a 
santidade de Deus, a Igreja é santa porque semper reformanda, 
retomando quando necessário o seu referencial identitário, 
que é ser instrumento de Deus e sacramento universal de 
salvação para a humanidade. “A Igreja é formada por 
homens. Basta dizer que nós fazemos parte dela. É a nossa 
Igreja, santa em sua essência, mas pecadora em seus 
membros.”112 

                                                 
110 HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. A Igreja, mistério de 
comunhão e as exigências da evangelização do mundo, p. 15. 

111 Cf. Id. A amada Igreja de Jesus Cristo, p. 148. 

112 GRINGS, Dadeus. A Igreja de Cristo para o terceiro milênio, p. 69. 
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O mistério da Igreja pode se caracterizar, segundo a 
tradição da Igreja, como mysterium lunae. A Igreja vive de 
Cristo e resplandece a luz dele, que é sol de justiça, única 
fonte de luz e salvação. A Igreja é como a lua que dele 
recebe toda a luz, ela não resplandece luz própria. 

Unicamente Cristo é a luz do mundo. Ele é o sol, única fonte 
de luz. Ao lado deste Sol, que é Cristo, a Igreja é como a Lua, 
que recebe do Sol toda luz, todo brilho e todo calor. Este 
expressivo simbolismo foi bastante explorado na Igreja 
primitiva. Dídimo, o Cego, chega a falar de uma “constituição 
lunar da Igreja”. Como a luz no meio da noite, a Igreja brilha 
na escuridão deste mundo, aclarando a noite de nossa 
ignorância, para nos mostrar o caminho da salvação.113 

A Igreja é luz reflexa que mostra o caminho da 
salvação, mas que no itinerário histórico, enfrenta as 
vicissitudes humanas, passando por diferentes fases do seu 
resplendor. 

O mistério da união de Deus com os homens e dos 
homens entre si na Igreja, é reflexo da própria Trindade, 
que é a perfeita comunhão, a comunidade plena. Por isso, 
no coração da autoconsciência da Igreja, insere-se o 
conceito de comunhão. 

Da Eclesiologia de comunhão, surgem algumas 
exigências para a Igreja evangelizar com fidelidade no 
mundo de hoje: a necessidade permanente de conversão 
para ser sinal de salvação para o mundo; o compromisso de 
construir a unidade, através de um autêntico ecumenismo, a 
fim de constituir “um só rebanho e um só pastor” (Jo 
10,16); promover a co-responsabilidade na tarefa da 
evangelização, pois na Igreja todo discípulo deve ser 
missionário; diálogo com o mundo atual; promoção 
humana a fim de que todos tenham vida, pois “entre 
evangelização e promoção humana – desenvolvimento, 
libertação – existem de fato laços profundos” (EN 31); 

                                                 
113 KLOPPENBURG, Boaventura. A Eclesiologia do Vaticano II, p. 26. 
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unidade entre comunhão e missão, entre o ser e o fazer da 
Igreja, pois a Igreja existe para evangelizar. “A Igreja é, 
pois, essencialmente missionária. Seu dever é 
evangelizar.”114 Da comunhão nasce a missão. “Todos, na 
co-responsabilidade e na comunhão, devem participar na 
missão da Igreja”115. A vocação eclesial à missão exige uma 
práxis de comunhão. 

Hoje só convence uma “fé vivida”, ou seja, a fé só pode 
testemunhar e não demonstrar. [...] A fé se projeta no social. 
Empenha o fiel em prol da dignidade da pessoa, da justiça, da 
liberdade e da paz; age no contexto sociopolítico para 
transformar a vida e o mundo. [...] O fiel está numa condição 
peregrina. A fé não é um ponto fixo e imóvel, mas um 
itinerário.116 

Na Igreja, todos são chamados a evangelizar. “A 
evangelização é, em todo momento, obra do conjunto da 
Igreja.”117. Os cristãos devem dar um testemunho decidido 
da própria fé, pois “o homem contemporâneo escuta com 
melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres” 
(EN 41). 

O Concílio Vaticano II fez a Igreja olhar a si mesma 
para conhecer mais profundamente a sua natureza e o 
desígnio do Senhor sobre ela; concomitante a isso, a Igreja 
pode tirar as consequências de sua responsabilidade em 
evangelizar o mundo e salvar as pessoas. 

                                                 
114 GRINGS, Dadeus. A Igreja de Cristo X plano de pastoral, p. 17. 

115 KUNRATH, Pedro Alberto. A Eucaristia e a Igreja como missão, p. 
208. 

116 GRINGS, Dadeus. A evangelização da cidade, p. 150-151. 

117 SANTOS, Manoel Augusto. Igreja X mundo?, p. 517. 
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