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ApReSeNtAção
“Não deixemos que nos roubem a comunidade”
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n.92)
Com alegria a Ampliada Nacional das CEBs faz chegar a esta
comunidade a cartilha CEBs caminhando com Jesus de Nazaré. Ela
foi preparada para contribuir no processo de formação, fazendo conhecer o que de fato são e, deste modo, apoiar e fortalecer a caminhada das Comunidades Eclesiais de Base no Brasil.
Há muitos materiais de formação de excelente qualidade produzidos por Dioceses, Regionais e organismos eclesiais espalhados
por todo o Brasil. Este vem se somar a tantos outros. Neste são tratados temas fundamentais para sustentar a vida e a missão das CEBs
no seguimento de Jesus.
A cartilha contém sete encontros, cada um aprofunda um
assunto: Quem é Jesus para nós hoje?; Concílio Vaticano II, Povo de
Deus e as CEBs; o Reino de Deus e sua justiça; CEBs no espelho das
Primeiras Comunidades Cristãs; a Opção pelos/as Pobres; A comunidade se organiza e CEBs: uma Igreja sinodal. Estes temas formam
um conjunto articulado e são apresentados numa ordem em que um
assunto leva a outro, no aprofundamento dos princípios que regem
a vida dos que se lançam ao caminho indicado por Jesus de Nazaré.
É importante que vocês, reunidos e reunidas em comunidade,
planejem a melhor forma de realizar estes encontros de formação:
uma vez por semana, a cada quinze dias, em dias seguidos ou
alternados, ou mesmo de forma virtual, já que em muitos lugares
os encontros presenciais ainda estão restritos devido à pandemia
que enfrentamos. Sempre respeitando a dinâmica da própria
comunidade. Tenham apenas o cuidado de garantir que todos os
encontros sejam realizados.
Pode ser criada uma pequena equipe de duas a quatro pessoas para organizar este percurso de formação. A equipe pode organizar o calendário das reuniões, animar todas as pessoas da co-
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munidade a participarem, combinar os locais onde serão realizados
os encontros, ler com antecedência os roteiros, dividir as leituras e
preparar um ambiente acolhedor em círculo para a conversa, com a
Palavra de Deus e símbolos relacionados ao tema. Também poderá
ajudar a comunidade a veriﬁcar como foi realizado o gesto concreto
combinado no encontro anterior.
Ao ﬁnal de cada encontro há um texto de aprofundamento.
Ele não deve ser lido durante a reunião, mas foi escrito par auxiliar a
pessoa ou equipe que irá animar o encontro. Após a reunião, quem
anima poderá sugerir que as pessoas da comunidade façam uma
leitura individual, de acordo com cada realidade.
A cartilha está disponível em meio eletrônico e, em parceria
com o Iser Assessoria, será feita uma edição impressa. A avaliação
de sua comunidade será muito bem vinda, para que se possa aperfeiçoar este material. Suas sugestões, críticas e comentários poderão ser enviadas para o e-mail (gt.formacao.cebs@gmail.com).
Temos a esperança de que a cartilha contribua para que as
CEBs do Brasil sejam ﬁéis portadoras da mensagem de Jesus e a
atualizem nos diversos contextos em que estão inseridas. Esperamos também que a cartilha seja mais um instrumento que colabore
no processo de preparação para o 15º Intereclesial das CEBs. Agradecemos de coração ao monge Marcelo Barros a generosidade de nos
oferecer o belo texto de Introdução da cartilha, e sugerimos que seja
lido de forma individual, em pequenos grupos ou por toda a comunidade reunida.
Boa re�lexão para todas e todos.
GT de Formação da Ampliada Nacional das CEBs
Outubro de 2020.
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InTrOdUção
COMO DEUS SONHOU COM A GENTE
Para você ler esta cartilha com amor
Toda pessoa que ama gosta de receber carta, mensagem ou
recado da pessoa amada. Esta cartilha que agora vocês começam
a ler é ainda mais do que isso. Através dessas páginas descobrimos
que somos ﬁlhos e ﬁlhas amados/as de Deus. O seu Espírito Mãe
nos chama para formarmos comunidades como se fosse uma conspiração amorosa, criada para transformar este mundo em espaço de
justiça, paz e cuidado com a mãe Terra, nossa casa comum.
Na Bíblia lemos que Deus, como uma ave mãe da Vida, pairava sobre as águas e organizou a criação. No Egito antigo, como ventania forte e libertadora, soprou sobre as águas do Mar Vermelho
para deixar o povo escravo passar a pé enxuto. Conforme os Atos dos
Apóstolos, em uma festa de Pentecostes, como se fossem línguas de
fogo, essa mesma Ventania de Deus se espalhou sobre os discípulos
e discípulas de Jesus reunidos com Maria, mãe de Jesus. Agora é esta
mesma energia divina do Amor que parece nos tomar pela mão e
nos colocar dentro do sonho de Deus que é nos unir em comunidades.
Nesta cartilha somos apresentados/as a Jesus. Sempre ouvimos falar muito dele, mas aqui vamos aprender melhor quem é
Ele e o que propõe para nossas vidas. A cartilha mostra como Jesus
nos comunica aquilo que foi o projeto de toda a vida dele. Jesus nos
convida a formarmos pequenas comunidades de convivência e de
caminhada juntos. Chamam-se “comunidades eclesiais de base” (CEBs).
Esta cartilha serve para nos explicar melhor o que é uma comunidade eclesial de base, por que a gente precisa se reunir em comunidade e para que e como podemos cumprir a missão que nos
foi dada por Deus.
Os evangelhos chamam de “reino de Deus” este programa
que Deus tem para a humanidade e para toda a terra. Mostra como
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podemos organizar a sociedade, não na base do dinheiro e do poder e sim a partir do povo mais empobrecido. Os mais importantes
para Deus e no seu reinado são as pessoas excluídas pelos poderosos do mundo. As CEBs são como ensaios de uma Igreja que se coloca toda ela em vista da realização deste projeto divino no mundo.
Como o Papa Francisco nos escreveu: temos que cuidar da nossa casa
comum, a terra com tudo o que ela tem: a natureza que nos cerca,
as águas e o clima. Mas para podermos fazer isso melhor, antes de
tudo, temos de cuidar uns dos outros e privilegiar a convivência e a
nossa irmandade. Temos de viver entre nós o jeito de ser e de conviver que, em nome de Deus, propomos para toda a sociedade. A
Igreja é chamada a ser como um ensaio do projeto de Deus no mundo. Esta cartilha quer ajudar nossas comunidades e Igrejas locais a
viverem isso.
E a gente quer viver isso não só como se fosse uma tarefa a
cumprir. Não é uma obrigação que Deus nos mandou fazer. É um sonho maravilhoso que Ele nos faz viver acordados/as. Essas páginas
vão nos mostrar como fazer isso.
No começo dos anos 80, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, então
bispo de Campina Grande, escrevia em um jornal de sua diocese:
“Comunidade de base está na moda. Todo mundo quer fazer
comunidade. (...) Mesmo dentro da Igreja vulgariza-se o discurso comunitário, tantas vezes, sem o mínimo conteúdo real,
efetivo. Qualquer coisa hoje, facilmente, se chama de comunidade de base. Uma capela qualquer, qualquer grupo de jovens, um pequeno clube de velhos, um núcleo de Vicentinos. O
mais frequente é pretender-se que uma parcela da paróquia,
pelo simples fato de ser pequena, já seja uma verdadeira CEB.
Ora, comunidade eclesial de base não é pedaço de qualquer
coisa: é Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, formada e constituída como tal. (...)
Poderíamos tomar para nossa consideração o caso da capelinha do interior. O que lhe faltaria para chegar a ser uma CEB
segundo o ﬁgurino mais exigente? (...) De ordinário, os ﬁéis
dispersos pelos sítios e fazendas, apenas se encontram esporadicamente para ‘assistir’ à missa periódica, naquele pequeno
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templo, à beira da estrada. Onde está a comunidade? No caso das CEBs,
fomentar vínculos e compromissos comunitários é a tarefa primeira.
Reconheçamos que, com pequenas variantes, nossa freguesia é massa
difusa e descompromissada, tanto no interior como nas cidades. A própria formação religiosa, tradicionalmente transmitida, não ajuda (...).
Diferentemente disso, comunidade eclesial de base é vivência intensiva
da conversão cristã em suas dimensões pessoais profundas, sociais e coletivas. É compromisso histórico político. Diga-se mais uma vez: CEB é
Igreja constituída” 1.
Em 1989, a Diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti, RJ, publicou um livro sobre a história das CEBs. Ali se deixa claro:
“É importante ressaltar que a Comunidade Eclesial de Base não é
um movimento na Igreja, nem o braço da paróquia tradicional. É a
própria Igreja na base. A face eclesial das CEBs é percebida em seus elementos estruturantes:
1. A fé, alicerçada na Palavra de Deus;
2. A celebração da vida em suas várias dimensões, incluindo os sinais sacramentais;
3. A comunhão fraterna e com os pastores;
4. A missão profética e libertadora”. (Diocese de Duque de Caxias,
1989, p. 9).
Por que insistir nestas distinções e nas características próprias
das CEBs? Não é para diminuir a importância de outros modelos de
comunidades e movimentos que fazem parte da nossa Igreja. No
Evangelho, Jesus aﬁrmou: “Na casa do meu Pai, há muitas moradas” (Jo
14,1). Ao insistir na originalidade das CEBs e do modelo de Igreja que
estas praticam, o que queremos é sublinhar o jeito próprio de ser
das CEBs e acentuar a missão que Deus nos conﬁou. No momento
atual, a missão das CEBs é ajudar as nossas dioceses e comunidades
a serem Igrejas em saída, a serviço da Vida e de uma sociedade de
justiça ecossocial e de paz.
Na década de 1970, as dioceses que, no Brasil, viviam a experiência das CEBs começaram a se encontrar nacionalmente para
1 - RIETVELD, J. A Palavra é ﬁlha do silêncio. Antologia dos artigos de Dom Luis
Gonzaga Fernandes (1881-2003). Campina Grande: Maxgraf, 2011 (Estudos do
Seminário, 5), p. 31
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trocar experiências e se fortalecer no caminho comum a todas. Esses
encontros passaram a ser chamados de Intereclesiais de CEBs, por
que são entre Igrejas locais que têm CEBs. O primeiro intereclesial
se realizou em Vitória, no estado do Espírito Santo – 1975. Nesse encontro, as CEBs se deﬁniram como Igreja que nasce do povo pelo Espírito
de Deus. Ali as CEBs tomaram consciência de ser o rosto da Igreja no
mundo e para o mundo. É um novo modo de ser Igreja que, mesmo
depois de quase 50 anos, continua sendo sempre novo. Atualmente,
estamos preparando o 15º Encontro Intereclesial, previsto para 18 a
22 de julho de 2023 em Rondonópolis/ Guiratinga.
Vamos ler e reler cada página desta cartilha de coração aberto
para ouvir o que “o Espírito diz hoje às Igrejas” (Ap 2,5), especiﬁcamente à nossa Igreja local. Esta cartilha foi feita com muito carinho.
Então, também com carinho, vamos acolhê-la e curtir cada página
para respondermos aos apelos de Deus no coração da nossa história.
Como no século IV escreveu Santo Agostinho: “Apontem-me
alguém que ame e ele sente o que estou dizendo. Deem-me alguém que deseje, que caminhe neste deserto, alguém que tenha sede e suspira pela fonte
da vida. Mostre-me esta pessoa e ela saberá o que quero dizer” 2.
Deus abençoe cada um e cada uma de vocês neste caminho.
Seu irmão,
Marcelo Barros3.

2 - AGOSTINHO, Tratado sobre o Evangelho de João 26, 4. Cit. por Connaissance
des Pères de l’Église32- dez. 1988, capa.
3 - Marcelo Barros é monge beneditino e biblista, assessor das CEBs e de movimentos sociais.

9

C O M U N I DA D E S EC L E S I A I S D E B A S E

1º EnCoNtRo

QuEm É JeSuS PaRa NÓS HoJe?
Preparando o ambiente: dispor a Bíblia, uma vela e outros elementos relacionados
ao tema.
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ACOLHIDA (Chegada e acolhida na casa)
Mantra:
Jesus, Jesus de Nazaré
o teu semblante eu quero ter
Tal qual és tu, eu quero ser
Jesus, Jesus de Nazaré!
Animador/a: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Animador/a: Neste encontro queremos re�letir sobre a pessoa de Jesus. Sentir até onde o conhecemos, qual é a verdadeira
imagem que temos dele e onde nosso conhecimento sobre Jesus se
fundamenta.
Canto: Povo Novo – Zé Vicente
1. Quando o Espírito de Deus soprou
O mundo inteiro se iluminou
A esperança na terra brotou
E o povo novo deu-se as mãos e caminhou!
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador!
Justiça e paz hão de reinar e viva o amor!
2. Quando Jesus a terra visitou
A boa nova da justiça anunciou:
O cego viu, o surdo escutou
E os oprimidos das correntes libertou!
3. Nosso poder está na união,
O mundo novo vem de Deus e dos irmãos.
Vamos lutando contra a divisão
E preparando a festa da libertação!
4. Cidade e campo se transformarão,
Jovens unidos na esperança gritarão.
A força nova é o poder do amor,
Nossa fraqueza é força em Deus libertador!
Animador/a: Na imagem ao início do nosso encontro temos a
Santíssima Trindade (os três anjos iguais) ao redor duma mesa em
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companhia de muitas pessoas simples e pobres. O que isso lhes
sugere?
OREMOS (Fl 2,6-11):
Leitor/a 1: Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus
não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai.
Todos/as: Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai!
Leitor/a 2: Porém esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante.
Todos/as: Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai!
Leitor/a 1: Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, obedecendo até à morte, até à morte humilhante
numa cruz.
Todos/as: Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai!
Leitor/a 2: Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe
o nome mais excelso, mais sublime, e elevado muito acima de outro nome.
Todos/as: Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai!

PROFECIA DAS CEBs
Animador/a: Vamos olhar e conhecer o testemunho de dois
mártires da caminhada.

Dorcelina de Oliveira Folador,
símbolo da resistência contra a
corrupção
Leitor/a 1: Dorcelina nasceu no
Paraná, em 1963 e foi assassinada em
Mundo Novo, MS, com apenas 36 anos
de idade, na varanda de sua casa no dia
30 de outubro de 1999.
Leitor/a 2: Dorcelina iniciou sua
luta social na pastoral da juventude,
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nas comunidades eclesiais de base, na pastoral da terra e na pastoral familiar. Foi líder do Movimento Sem Terra, militante do PT e
prefeita do povo no mais autêntico sentido da palavra. Símbolo da
resistência contra a corrupção, amante da natureza, lutadora pela
reforma agrária.
Leitor/a 3: Irradiava coragem e esperança. Eleita prefeita
numa vitória popular que enfrentou as ameaças do latifúndio e do
narcotráﬁco, mereceu mais de 80% de aprovação popular.
Animador/a: Dorcelina tem sido deﬁnida como eﬁcientíssima: “deﬁciente (pela poliomielite), mãe militante da vida e da ética, alegre e intensa, autodidata, artista plástica, educadora, verdadeira, solidária, cristã”. Recebeu o prêmio Marçal de Souza de 1999. O Evangelho
esteve sempre presente em sua vida. A Bíblia ﬁcava aberta em sua
sala da prefeitura, precisamente no Salmo 27: “Javé é minha luz e salvação; de quem terei medo?”

São Oscar Romero da
América, bispo e mártir
Leitor/a 1: É urgente
recuperar a ﬁgura profética
e libertadora de Monsenhor
Romero. Ele foi assassinado
enquanto elevava o cálice
com o vinho consagrado. Seu
sangue misturou-se ao sangue
de Cristo.
Leitor/a 2: Arcebispo de
São Salvador, Oscar Romero
passou por um vigoroso processo de conversão pessoal.
De um obscuro e pacato bispo
interiorano, conservador e legalista, tornou-se um destacado defensor daqueles que tombavam sob as balas assassinas dos esquadrões
da morte ﬁnanciados pelos mais favorecidos.
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Leitor/a 3: Com coragem e ousadia profética tomou o partido dos pobres, denunciando as violentas repressões de um governo
comprometido com os ricos e com exploradores estrangeiros. Oscar
Romero tornou-se a voz dos desprezados, excluídos e marginalizados.
Leitor/a 1: A bala assassina não conseguiu calar sua voz, que
ressoa até hoje pelos países desta América Latina e de todo o mundo.
Animador/a: Hoje, continuamos a nos perguntar por que é
que o mataram. O professor Carlos Molina deu esta resposta: “não
foi por defender os direitos da igreja perante o poder secular, mas
sim por ﬁcar ao lado dos pobres, aqueles que tanto o poder secular
como as mesmas igrejas tinham explorado, oprimido e excluído […],
por ter assumido a profecia utópica que era a única resposta aos falsos deuses que se celebravam na vida do povo, e assim se tornou seu
inimigo.”
Canto: Vejam, eu andei pelas vilas – Frei Fabretti
1. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas
Como o Pai me pediu.
Portas eu cheguei para abri-las,
Eu curei as feridas como nunca se viu
Por onde formos também nós que brilhe a tua luz
Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida!
Nosso caminho então conduz, queremos ser assim
Que o pão da vida nos revigore no nosso sim!
2. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava
E falei de meu Pai.
Pobres, a esperança que é deles
Eu não quis ver escrava de um poder que retrai
3. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo
Pois o Pai quer assim
Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo,
Qual perigo sem ﬁm
4. Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os caídos,
Do meu Pai fui as mãos
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Laços, recusei os esquemas,
Eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos

PROSEANDO
Leitor/a 1: Ontem escutei o padre falando sobre a nossa salvação, ele falava do amor de Deus que nos quer salvos. Mas eu olhei o
que está acontecendo e me perguntei: como é que Deus nos salvou
e tudo continua sempre do mesmo jeito, com os mesmos sofrimentos, misérias e injustiças de sempre? Como é que há muito mais pessoas que sofrem e choram do que pessoas que vivem bem?
Leitor/a 2: Deus nos salvou e nos libertou dos nossos pecados,
para podermos ser felizes para sempre, no paraíso, depois de uma
vida ﬁel aos seus mandamentos.
Leitor/a 3: Você está dizendo que Deus nos pede para pagar
adiantada a nossa salvação, através da nossa obediência?
Todos/as: Não, Jesus nos salvou primeiro morrendo na cruz.
Leitor/a 1: Continuo não entendendo. Ele nos salvou, mas eu
recebo esta salvação só no ﬁnal duma vida em que só vejo e experimento dor e miséria, e não eu somente, mas muitas e muitas pessoas?
Leitor/a 2: Não é assim não. Quando Deus quis ser conhecido
melhor e ajudar os homens e as mulheres a entenderem melhor
quem são e qual pode ser a sua vida, ele se aproximou de nós até se
fazer homem: Jesus.
Leitor/a 3: Através da sua encarnação ele não somente quis
estar perto de nós, mas também quis oferecer a cada ﬁlho e ﬁlha a
possibilidade de experimentar e viver a felicidade da vida de Deus
desde já. Jesus não veio dar ordens, mas oferecer o caminho e a verdade para a vida verdadeira.
Todos/as: Mas isso não vai acontecer no paraíso?
Leitor/a 1: Jesus viveu no paraíso ou aqui entre nós? Você lembra o que aconteceu no ﬁnal da vida de Jesus, quando ele estava
diante de Pilatos? Ele o apresentou ao povo, depois da �lagelação,
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dizendo: “Eis o homem.”
Leitor/a 2: Naquele momento Pilatos, sem saber, estava dizendo duas coisas: por um lado mostra como o poder do homem
pode reduzir o próprio homem, e do outro, manifesta que Jesus é
o “verdadeiro” homem e que a sua humanidade nos revela o verdadeiro Deus. Ele é o homem realizado à imagem e semelhança de um
Deus que quer amar até ao extremo, transformando a vida das pessoas.
Animador/a: Vamos nos perguntar:
a) O que é que nós sabemos de Jesus?
b) Há quem diga: “Jesus tem poder” e quem pense que a única atitude diante dele seja a adoração. Mas aceitamos o fato que ele
era verdadeiro homem e nos preocupamos em conhecer como
ele viveu?
c) Um discípulo pode viver de um jeito diferente do mestre?
d) Em que consiste a realização ou a felicidade de um cristão?

A PALAVRA QUE ILUMINA
Animador/a: Não podemos “construir”
Deus de acordo com as nossas ideias, nem fazer
uma imagem de Deus deturpada pelos nossos
pecados ou de um jeito diferente do que ele é.
“Ninguém jamais viu a Deus; mas o Filho único, que está junto do Pai, o revelou a nós” (Jo 1,18). Jesus é aquele que nos faz conhecer o Pai, e o
faz com a sua palavra e com a sua vida de homem no meio de nós.
Voltando para a cena do processo de Jesus, há um outro momento
muito signiﬁcativo e importante para a nossa re�lexão.
Animador/a: Agora, acolhamos a Palavra cantando.
Canto: Boa nova em nossa vida - Zé Vicente
1. Toda palavra de vida é Palavra de Deus
Toda ação de liberdade
É a Divindade agindo entre nós
É a Divindade agindo entre nós
Boa Nova em nossa vida Jesus semeou
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2.

O Evangelho em nosso peito é chama de amor. (bis)
Todo grito por justiça que sobe do chão
É clamor e profecia
Que Deus anuncia para a conversão
Que Deus anuncia para a conversão
Aleluia, aleluia!
Bendita Palavra que faz libertar! (bis)

Leitor/a: Evangelho da Boa Nova de Jesus Cristo segundo a comunidade de João 18, 33-38.

REFLETINDO A PALAVRA E
A VIDA
Animador/a: Aqui vemos
Jesus condenado pelo poder
político e religioso. Esta imagem ainda é atual?

que conhecemos o nosso Salvador?

Leitor/a 1: Jesus é um rei
diferente porque se recusa dominar e se coloca a serviço; o
seu poder não é daquele que
oprime mais, mas daquele que
ama mais. A realeza de Jesus
não é exploração, mas mansidão e humildade, justiça e
amor, é serviço à vida. É assim

Leitor/a 2: Toda a sua pregação, assim como os milagres, queria revelar a sua verdade de ﬁlho, diante de Deus, e a sua liberdade
de irmão, diante dos outros. E quando Pilatos pergunta a Jesus: “Tu és
rei?”, ele não responde somente que sim e que veio dar testemunho
da verdade, mas acrescenta: “quem é da verdade, ouve a minha voz”.
Todos/as: Ele declara que a verdade tem uma voz, a voz do
inocente golpeado pelo mal.
Leitor/a 3: Sem esta voz que a anuncia, nós continuaríamos na
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inconsciência e escravidão ao mal. Jesus, identiﬁcado com os condenados, devolve aos pequenos e aos a�litos do mundo a sua função de
profetas que anunciam a verdade e curam o mundo dos seus delírios
de poder e de grandeza.
Leitor/a 1: “O que é a verdade?” pergunta Pilatos. A verdade está
ali, é a pessoa que está diante dele, é o Jesus com os seus anos de
trabalho, de peregrinação para anunciar o Reino de Deus, de misericórdia revelada e oferecida, de testemunho coerente e corajoso, de
pobreza e mansidão, de fome e sede de justiça, de choro e de amor
pela paz, perseguido e condenado. Este Jesus é a verdade vivente,
porque não existe verdade sem vida, sem ser encarnada.
Leitor/a 2: Eis porque em Mateus (25,31-46) Jesus se identiﬁca
com famintos e sedentos, estrangeiros e nus, doentes e presos, e nos
convida a reconhecê-lo e amá-lo neles.
a) Reconhecemos hoje essa voz da verdade que nos interpela através dos pobres e dos acontecimentos da nossa vida e do nosso
País?
b) Quando Jesus nos pede para “fazer” a verdade (Jo 3,21), o que
quer dizer?
Animador/a: Como é importante que conheçamos bem Jesus,
superando todas as falsas imagens dele. Jesus, Deus feito homem,
com a sua humanidade nos mostra o verdadeiro rosto de cada pessoa humana, nos indica a felicidade que vem do viver o amor, restaurando a justiça e devolvendo a dignidade a cada criatura. O discípulo
é chamado a denunciar tudo o que é contrário a este amor, mas também a mostrar o entusiasmo e a beleza de seguir Jesus neste tempo
difícil: “Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança” (1Pd 3,15)
Canto: A Verdade vos libertará - Pe. Zezinho
A verdade vos libertará, libertará!
A verdade vos libertará, libertará!
1. Não temais os que matam o corpo
Não temais os que armam ciladas
Não temais os que vos caluniam
Nem aqueles que portam espadas
Não temais os que tudo deturpam
pra não ver a justiça vencer
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2.

3.

/: Tende medo somente do medo
De quem mente pra sobreviver:/
Não temais os que vos ameaçam
Com a morte ou com difamação
Não temais os poderes que passam Eles tremem de armas na mão
Não temais os que ditam as regras
Na certeza de nunca perder
/:Tende medo somente do medo
De quem cala ou ﬁnge não ver:/
Não temais os que gritam nas praças
Que está tudo perfeito e correto
Não temais os que aﬁrmam de graça
Que vós nada trazeis de concreto
Não temais o papel de profetas
Que o papel do profeta é falar
/:Tende medo somente do medo
De quem acha melhor não cantar:/

ORAÇÃO
Animador/a: Irmãos e irmãs, façamos subir até Jesus os clamores do povo de Deus, pois ele está sempre junto do Pai:
Ouvi-nos, amado Senhor Jesus.
•
Por todas as Igrejas cristãs presentes no mundo: que
possam ser testemunhas do amor de Cristo, peçamos
ao Senhor.
•
Por todas as pessoas que estão sofrendo nos hospitais,
nas prisões, no campo e na cidade, nos acampamentos
dos sem-terra e sem casa, nas ruas e nas favelas: encontrem em Deus e nos irmãos alívio e força, peçamos ao
Senhor.
•
Por todos nós: que possamos crescer no conhecimento
e no amor de Jesus, peçamos ao Senhor.
Preces espontâneas...
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Animador/a: Oremos: Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos
a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que ﬁzermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

GESTO CONCRETO
Animador/a: Procuremos assumir “os mesmos sentimentos de Jesus”: vamos assumir uma postura de maior acolhida e fraternidade
com quem está precisando, vencendo o medo e a indiferença para
acompanhar e ajudar um irmão ou irmã que conhecemos.

BÊNÇÃO E CANTO FINAL
APROFUNDANDO A CONVERSA
• Jesus tinha a profunda convicção que todos os seres humanos
têm a mesma dignidade e valor. Ele tratava os cegos, os coxos e os
paralíticos, os marginais e os pedintes com tanto respeito como
o que era devido aos de posição e condição social elevada. Jesus
se recusava a considerar que as mulheres e as crianças fossem
insigniﬁcantes ou inferiores. A imagem que ele tinha do Reino
de Deus não era aquela de um império conquistador e opressivo, mas de uma família unida no amor, que não desceria do alto,
mas que subiria de baixo, do meio dos pobres, dos pequenos, dos
pecadores, dos marginais, dos perdidos, das aldeias da Galileia.
Também não quis ser o messias conquistador e triunfante que
muitos esperavam: ele triunfaria na cruz. Jesus não era o “vencedor”, mas a “vítima”. A verdade e a justiça estavam do lado da
vítima e é ao lado das vítimas do mundo que se pode encontrar
a Deus. O que os mártires de todos os tempos entenderam é que
Jesus veio virar o mundo para o lado certo, o do amor e da justiça,
mesmo que isso pareça loucura, porque “a loucura de Deus é mais
sábia que os homens” (1Cor 1,25).
• Jesus é Deus presente na nossa vida, não para condenar, mas
para se aproximar e salvar. É Deus que nasce pobre, que se cria e
vive na periferia (porque a Galileia era terra habitada por muitos
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•

•

•

pagãos e os seus habitantes eram olhados com desconﬁança pelos judeus mais observantes), que tem uma
vida humilde, que chama, perdoa, dá esperança, não
procura sucesso ou riqueza, que não tem medo de dizer
a verdade e não se dobra diante dos poderosos do seu
tempo, que vive tudo o que ensina e que, quando quis
sintetizar num gesto todo o sentido da sua vida, lavou
os pés aos seus discípulos, disse que não veio para ser
servido, mas para servir e nos convidou a todos a fazer
da mesma forma.
Esquecer tudo isso seria querer viver um cristianismo
sem Jesus Cristo.
• Esta imagem representa Jesus com
o Cireneu. Quais são as re�lexões que
sugere?
• Não podemos esquecer que Jesus
nos chama a viver em comunhão com
ele. Assim como Jesus assumiu a condição humana em tudo, a não ser o pecado, agora ele nos chama a partilhar
os seus sentimentos, a termos o mesmo olhar dele para a humanidade e a
criação toda, a servir e oferecer a nossa vida junto com ele porque o único
caminho do discípulo é o mesmo caminho do seu mestre: “Eu lhes dei um
exemplo, para que vocês façam do modo
que eu ﬁz” (Jo 13,15).
Diz o Documento 105 da CNBB (Cristãos leigos e leigas
na Igreja e na sociedade): “Os cristãos são chamados a serem os olhos, os ouvidos, as mãos, a boca, o coração do Cristo
na Igreja e no mundo. Esta realidade da presença de Cristo é
explicitada na imagem proposta por Paulo, a de que a Igreja é
o Corpo de Cristo (1Cor 12,12-30; Rm 12,4-5). Cristo vive e age
na Igreja, que é seu sacramento, sinal e instrumento” (n.102).
Nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE)
da Igreja no Brasil 2019-2023 encontramos ao número
12: “Para mim, de fato, o viver é Cristo!” (Fl 1,21). Somos todos convidados a renovar o encontro pessoal com Cristo
e tomar a decisão de deixar-se encontrar por Ele, pois “a
vida que Jesus nos dá é uma história de amor, uma história de
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vida que quer se misturar com a nossa e criar raízes na terra de cada um”
(Christus Vivit, n.252). Aﬁnal, “ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o
rumo decisivo” (Deus Charitas Est, n.1). Esse encontro provoca uma
conversão de vida que leva ao discipulado, gera comunidade e
impele a sair em missão (Documento de Aparecida, n.278).

Imagens do encontro:
1. Trindade de Vida – Ir. Ana Grassa Bessan, admJ- https://igrejadatrindade.blogspot.com/p/icones-da-trindade.html;
2. https://mst.org.br/2018/10/30/assassinato-de-dorcelina-folador-completa-19-anos/;
3. http://www.ﬁndglocal.com/BR/Aquidauana/1487819888201245/
Pejoteiros-da-Diocese-de-Jardim--MS;
4 e 5. Pinturas de Siger Köder - https://www.google.com.br/search?q=pinturas+de+sieger+koder&sxsrf=ALeKk02DQ9vMWd
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2º EnCoNtRo

O CoNcÍLiO VaTiCaNo Ii, O PoVo
De DeUs E As CeBs
Preparando o ambiente: dispor a Bíblia, vela, �lores, documentos da Igreja que o grupo tiver.
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ACOLHIDA (chegada e acolhida na casa)
Mantra:
É muito gostoso este nosso aconchego,
Este nosso chamego, esta nossa alegria de ser feliz.
Animador/a: Vamos iniciar nosso encontro invocando a Trindade, cantando:
Em nome do Pai que nos criou
E do Filho que nos salvou
E do Espírito Santo que nos une por amor!
Amém, amém, amém! (3x)
Para todo sempre amém!
Animador/a: Após termos re�letido sobre a imagem que temos de Jesus e seu Pai, sobre o Deus da Vida, neste segundo encontro da nossa Cartilha das CEBs voltemos nossos olhares para o
ultimo Concílio Ecumênico que se realizou no Vaticano entre 1962 e
1965. Este é chamado de Concílio Vaticano II, pois já havia acontecido um Concílio no Vaticano anteriormente (1890). O que queremos
re�letir hoje é esta renovada visão que o Concílio nos trouxe sobre a
Igreja como Povo de Deus e como as Comunidades Eclesiais de Base
tentam realizar este “modo normal de ser Igreja”, como disse Dom
Pedro Casaldáliga.
Animador/a: Enquanto olhamos para a imagem, podemos
cantar:
Canto: Igreja é povo que se organiza - Pe. Leoncio Asfury
Igreja é povo que se organiza,
Gente oprimida buscando a libertação
Em Jesus Cristo, a Ressurreição!
1. O operário lutando por seu direito
De reaver a direção do sindicato;
O pescador vendo a morte dos seus rios,
Já se levanta contra esse desacato.
2. O seringueiro com sua faca de seringa,
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3.

4.

Se libertando das garras do seu patrão;
A lavadeira, mulher forte e destemida,
lava a sujeira, a injustiça e a opressão.
Posseiro que ﬁca na sua terra,
E desaﬁa a força do invasor;
Índio poeta que pega a sua viola
E canta a vida, a saudade e a dor.
É gente humilde, é gente pobre, mas é forte
Dizendo a Cristo: meu irmão, muito obrigado
Pelo caminho que você nos indicou
Pra ser um povo feliz e libertado.

OREMOS:
Todos/as: Pai nosso, que está presente entre nós, faça-nos
caminhar como Povo teu, unido na busca da fraterna partilha. Andando nas estradas da vida neste século, procuramos a mesma Terra sem Males que procuravam os hebreus no deserto. Seja para nós
uma Luz que nos orienta para uma sociedade justa, samaritana e
servidora. Para que assim o teu Reino venha e tua vontade seja feita
aqui na terra como nos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

PROFECIA DAS CEBs
Leitor/a 1: O Conselho
da paróquia estava reunido.
Quase todos os coordenadores
regionais das CEBs estavam
presentes. Havia mais de 150
comunidades organizadas em
12 regionais. Trabalho de irmãs
religiosas que conseguiram fortalecer, junto com animadores leigas
e leigos, a estrutura organizativa das CEBs.
Leitor/a 2: O novo vigário, recém-ordenado, questionava o
Conselho. Não havia sido ele a convocar a reunião. Os coordenadores argumentavam que fazia muitos anos que o Conselho organizava e administrava, em conjunto, a paróquia. “Nós somos o Povo de
Deus” diziam. “Estamos seguindo o Concílio Vaticano II e os bispos
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da América Latina e Caribe que, reunidos em Assembleia em Aparecida em 2007, conﬁrmaram que a paróquia é uma comunidade de
comunidades. Nós, leigos e leigas, esperamos que o nosso vigário
esteja junto conosco, pensando como melhor atuar pastoralmente”.
O padre não se deu por convencido e acabou com o Conselho.

PROSEANDO
Leitor/a 1: Um dos grandes desaﬁos, segundo o bispo dom
Giovane Pereira de Melo, é que “precisamos recuperar essa eclesiologia
da Igreja Povo de Deus que principalmente as gerações mais jovens de presbíteros às vezes não entendem”.
Leitor/a 2: A Igreja de Jesus é uma família que tem um só Pai.
É um povo que caminha, sem alguém que manda e outros que obedecem. Não é o culto sua missão principal, mas a missão de transformar nossa realidade num reino de Justiça e de Paz.
Leitor/a 3: Os ministros estão a serviço do caminho a andar.
Eles orientam, mas se deixam aconselhar pelo povo todo. O próprio
Papa Francisco dá o exemplo, quando se reúne com lideranças dos
movimentos sociais ou quando fez uma ampla consulta antes de
convocar o Sínodo da Amazônia.
Todos/as: Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação, em Jesus Cristo, a Ressurreição!
Leitor/a 1: Os ministros, tanto os ordenados quanto os não-ordenados, são servidores do Povo de Deus. Não são seus patrões.
Assim, é importante escutar, consultar e tomar decisões juntos.
Leitor/a 2: No Povo de Deus todas e todos têm a mesma importância. Ninguém é mais ou menos do que o outro. Como o Papa
Francisco, os ministros devem ouvir muito. Quem coordena, o animador, é quem fala menos, resume as ideias que saem da boca do
Povo de Deus e o confronta com a Palavra escrita.
Leitor/a 3: O próprio Concílio colocou a Bíblia na mão do Povo.
Antes dele pouca gente tinha autorização de ler a Bíblia. Porém é
importante que ela seja estudada.
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Leitor/a 1: O estudo bíblico faz parte das práticas do Povo de
Deus. Para entender a Palavra de Deus é preciso saber em que situação e por quem ela foi interpretada. Deus não fala direto ao ouvido
das pessoas. Sua palavra “ressoa” nos acontecimentos e nas re�lexões comunitárias.
Canto: O Povo de Deus – Padre Zezinho
1.

2.

3.

4.

O povo de Deus no deserto andava
Mas à sua frente alguém caminhava
O povo de Deus era rico de nada
Só tinha a esperança e o pó da estrada
Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada
Somente a Tua graça me basta e mais nada!
O povo de Deus também vacilava
Às vezes custava a crer no amor
O povo de Deus, chorando, rezava
Pedia perdão e recomeçava
Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada
Perdoa se às vezes não creio em mais nada!
O povo de Deus também teve fome
E Tu lhe mandaste o pão lá do céu
O povo de Deus, cantando deu graças
Louvou Teu amor, Teu amor que não passa
Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada
Tu és alimento na longa jornada!
O povo de Deus ao longe avistou
A terra querida que o amor preparou
O povo de Deus corria e cantava
E nos seus louvores, Teu poder proclamava
Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada
Cada dia mais perto da terra esperada!
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A PALAVRA QUE ILUMINA
Canto (pra acolher a Palavra)
Leitor/a: Êxodo 2,16-20
Leitor/a: João 15,14
Animador/a: Moisés é o exemplo de líder do Povo de Deus.
Não foi um tirano, procurou exercer sua liderança com apoio de conselheiros e anciãos tirados do Povo. Só assim conseguiu enfrentar os
desaﬁos de sua história: levar seu povo para a liberdade.
Animador/a: Jesus, o novo Moisés, escolheu amigos e companheiros, não súditos ou escravos. Para eles não existem segredos.
Será que nós construímos a nossa comunidade a exemplo dele?

REFLETINDO A PALAVRA E A VIDA
a) Já re�letimos antes sobre como nossa comunidade se comporta
como Povo de Deus a caminho?
b) Na nossa comunidade, todas e todos têm vez para contribuir
com suas ideias e re�lexões?
c) Além de cultos e orações, o que nossa comunidade faz para cuidar das pessoas feridas no meio de nós, mesmo não sendo católicos: doentes, pobres, desempregados, que andam num deserto
muito árido e seco?
Canto: Agora é tempo de ser Igreja - Hinário CNBB

1.
2.
3.
4.

Agora é tempo de ser Igreja,
Caminhar juntos, participar! (bis)
Somos povo escolhido e na fronte assinalados
Com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado.
Somos povo em missão, já é tempo de partir
É o Senhor que nos envia em seu nome a servir.
Somos povo esperança, vamos juntos planejar
Ser Igreja a serviço e a fé testemunhar.
Somos povo a caminho construindo em mutirão
Nova terra, novo reino de fraterna comunhão.
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ORAÇÃO
Animador/a: Podemos fazer nossas intenções, pedindo ao Pai que ele faça crescer em nossa Igreja, o sentimento
de pertencer ativamente a este seu Povo.
Faça da nossa Igreja um Povo que caminha.
•

•
•
•

Que o Papa Francisco continue orientando nossa Igreja
samaritana, servindo às populações mais sofridas: refugiados, migrantes, indígenas, pobres, desempregados,
mulheres, jovens, rezemos.
Que todas as pessoas batizadas descubram esta grande
riqueza de serem cidadãs do reino, rezemos.
Que as comunidades escolham coordenadores e animadores que façam crescer o Povo de Deus na igualdade e na participação, rezemos.
Que nossos bispos e padres se aprofundem no exemplo
de Cristo e nas re�lexões do Vaticano II e outros documentos eclesiais sobre seu papel de servidores do Povo
de Deus, rezemos.
Todos/as: Pai nosso...

GESTO CONCRETO
Animador/a: O que nós podemos fazer de concreto para que
em nossa comunidade nos comportemos com igualdade e respeito
como membros do mesmo Povo de Deus?

BENÇÃO E CANTO FINAL
APROFUNDANDO O TEMA
•

Para as pessoas que queiram se aprofundar mais no
tema, inserimos algumas re�lexões do grande teólogo belga, falecido em 2011, padre José Comblin. São
trechos de seu livro “O Povo de Deus”, publicado pela
Editora Paulus em 2002. (Os textos entre [..] são acrésci-
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•

•

•
•

•

mos explicativos do autor do texto da cartilha).
Quando no século XX cresceu pouco a pouco a nova eclesiologia
[= estudo, discussão sobre a Igreja] que preparou o Vaticano II,
inevitavelmente descobriu-se que a instituição resultante dos
dois primeiros milênios do cristianismo já não era adequada.
Apareceu e cresceu um movimento reclamando mudanças de
estrutura. O código [de direito canônico] de 1917 era rígido demais, excessivamente clerical, autoritário, verticalista e não deixava liberdade para o Povo de Deus.
Interessa-nos aqui o lugar do povo na instituição, os problemas
da estrutura atual e os desaﬁos para o amanhã... lembramos a
contribuição do Vaticano II: as utopias que se manifestaram
então e aparecem em certos textos conciliares imediatamente
foram ‘equilibradas’ por outros textos, demonstrando que tudo
deveria continuar como estava. (Houve) o problema do clero em
face ao povo, problema que não foi tratado no Vaticano II, sobretudo porque a proibição de tocar na questão do celibato impediu
que se tratasse de modo geral deste tema. Este é, até hoje, um
problema tabu. Não se pode tocar em nada que se reﬁra ao clero,
porque imediatamente se poderia chegar à questão do celibato.
[Podemos acrescentar ainda: a questão do machismo e do lugar
das mulheres na Igreja].
... poucos foram os bispos que perceberam o alcance das intuições
de João XXIII [o Papa São João XXIII, que iniciou o Vaticano II].
Além disso, cada bispo teve de se confrontar com os re�lexos espontâneos da teologia que tinha aprendido no seminário e as
novas exigências, as novas ideias, as novas esperanças que desabrochavam. Daí a falta de homogeneidade dos textos [do Concílio] que re�letem quase sempre essa tensão entre duas visões. A
visão antiga estava muito presente no subconsciente daqueles
que queriam mudar.
Todos os que olham à distância não podem deixar de concordar
com Giuseppe Alberigo quando escreve: “A redescoberta da Igreja como povo de Deus não pode se limitar a frágeis estatutos de
princípio, mas para incidir realmente no ser da Igreja e em suas
estruturas basilares, deve ativar novamente alguns aspectos tradicionais, mas que no decorrer do tempo ﬁcaram atroﬁados. O
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•

sensus ﬁdelium [=consenso, sentimento dos ﬁéis] deve
readquirir lugar central entre os critérios de discernimento da fé, o consentimento do povo de Deus deve retomar incidência efetiva no iter [=caminho, prática] da
formação da vontade eclesial, a recepção não pode ser
uma sede decisiva de veriﬁcação da validade das orientações da Igreja” (G. Alberigo, A Igreja na história. p.31s)
Havia muitas resistências e a maioria dos bispos somente aceitou os princípios renovadores porque eram
acompanhadas pela repetição dos princípios anteriores, sem que se percebesse a contradição. “Uma nova
geração será necessária para sentir-se livre da antiga
cristandade e da antiga escolástica” (J. Comblin, O povo
de Deus. p.355-357 passim).

Imagens desse encontro:
1. Cartaz da Assembleia Diocesana de Nova Iguaçu, 1983
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3º EnCoNtRo

O ReInO De DeUs E SuA JuStIÇA
Preparando o ambiente: dispor a Bíblia, cruciﬁxo, vela e outros elementos relacionados ao tema.
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ACOLHIDA (Chegada e acolhida na casa)
Mantra:
Onde reina o amor, fraterno amor
Onde reina o amor, Deus aí está.
Todos/as: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Animador/a: Olhemos a imagem que temos e que re�lete o
tema do dia: o que ela nos fala?
Animador/a: Hoje voltamos nosso olhar para a centralidade
do Reino de Deus anunciado por Jesus. Para Jesus, o Reino de Deus
é tudo: “é o núcleo central de sua mensagem, a convicção mais profunda, o objetivo de toda a sua atuação, a paixão de sua vida”. Um
Reino cuja plenitude se dará no ﬁnal mas que, almejamos, se torne
realidade em nós. Que chegue a todos o seu amor e a sua justiça, a
salvação e a felicidade, nos livre do mal e da opressão, da dor e da
morte e promova a libertação e a dignidade de todos os povos.
Todos/as: Reino de Deus, Boa Nova para todos os pobres!
Canto: Tempo de Deus – Zé Martins

1.
2.
3.
4.

Olha o Reino de Deus chegando, ele já está aqui
É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz.
O reinado de Deus é sonho de fraternidade e amor (bis)
É um tempo de luz e magia sem medo, sem luto e sem
dor (bis)
O reinado de Deus é força de braços que se levantam (bis)
Promessa de uma vitória aos que lutam e nunca se
cansam (bis)
O reinado de Deus é labuta de um povo organizado (bis)
Que não foge nunca da luta não se deixa ser explorado (bis)
O reinado de Deus é canto alegrando a vida da gente (bis)
É como um acalanto, nos faz seguir em frente (bis)

OREMOS (Deus de toda a vida, de Pedro Casaldáliga)
Todos/as: Deus de toda vida,
Único Senhor da terra,
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Pai-Mãe da família humana!
Tu nos queres vivendo em irmandade,
Sem medo, sem egoísmo, sem corrupção,
Na justiça, na solidariedade e no amor.
Teu é o Reino e a glória para todo o sempre. Amém.

PROFECIA DAS CEBs
Leitor/a 1: A solidariedade tornou-se ação
importante para garantir
que a população brasileira tenha condições de
manter o isolamento social e superar a pandemia
do coronavírus iniciada em 2020. Muitas são as ações de solidariedade desenvolvidas pelas comunidades, pastorais e movimentos
eclesiais, pelos movimentos sociais, movimentos populares, movimentos sindicais e tantos outros. Doação de alimentos, cestas básicas, marmitas, feiras, além das doações de álcool, máscaras e material de limpeza são algumas ações comuns. As comunidades da
Paróquia São Francisco, em Timon/MA, Diocese de Caxias, onde o
pároco teve COVID-19, é um dos tantos exemplos de ação solidária
(Ação Social Paz e Bem) com a distribuição de “quentinhas” para a
população em situação social.
Leitor/a 2: Além disso, outras ações têm sido a transformação
dos espaços de comunidades, igrejas, movimentos sociais e outros
que disponibilizaram seus espaços para a implantação de hospitais
de campanha, como na Arquidiocese de Belo Horizonte/MG, e abrigos, como na Arquidiocese de Londrina.
Leitor/a 1: Apesar dessas ações ganharem destaque no tempo
da pandemia, elas sempre foram realizadas como sinal de solidariedade junto aos mais pobres, como é o caso da distribuição de alimentos para populações em situação de rua que ocorre na Diocese
de Montes Claros/MG, na Diocese de Barra do Garças/MT e tantos
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outros lugares do país. Os Mutirões para Superação da Miséria e da
Fome, por exemplo, mobilizam as dioceses, comunidades, movimentos e pastorais desde 2002 e buscam realizar uma caminhada
pela conquista do direito ao alimento e à nutrição.
Leitor/a 2: Outros fatos concretos da vida são as manifestações de denúncias e de defesa da vida como as edições do “Grito dos
Excluídos e Excluídas”, realizadas desde 1995, resultado da Campanha da Fraternidade daquele ano. Em 2020, com o tema “Vida em
Primeiro Lugar” e lema “Basta de Miséria, preconceito e Repressão!
Queremos Trabalho, Terra, Teto e Participação”, o Grito realiza sua
26ª edição.
Leitor/a 1: Podemos citar ainda a “Marcha das Margaridas”, a
“Rede Um Grito pela Vida”, o “Dia Mundial dos Pobres”, a Campanha
Nacional de Enfrentamento aos Ciclos de Violência Contra a Mulher
da Pastoral da Juventude, entre outras. São muitos os sinais realizados por aqueles e aquelas que contribuem para que haja “vida em
abundância” para todos e todas.

PROSEANDO
Animador/a: O Reino de Deus anunciado por Jesus é central
na vida cristã e na missão da Igreja.
Leitor/a 1: Desde o Antigo Testamento, podemos ver a centralidade do Reino de Deus, que nos mostra o desígnio salvíﬁco e a
esperança do povo. Israel passou por inúmeras diﬁculdades, problemas, tragédias, mas manteve a esperança baseada na fé. No Egito
Deus escutou os clamores do seu povo oprimido e desceu para libertá-lo.
Todos/as: Quando Deus reina, o mundo torna-se o Reino de
Deus, um Reino de justiça.
Leitor/a 2: Deus reina no mundo pelo fato de ser bom e misericordioso com todas as criaturas (cf. Sl 86; 145) e transforma uma
realidade injusta em outra justa, onde reina a solidariedade e não
há pobres (cf. Dt 15,4).
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Todos/as: O Reinado de Deus deve ser compreendido como
libertação.
Leitor/a 3: Esse Reino, que é dom de Deus, é tarefa de um
povo. É nossa tarefa, é a nossa missão agir como Deus: compassivo,
libertador, fazedor de justiça (Dt 15 e 26, Lv 19).
Leitor/a 1: Jesus anunciou a chegada iminente desse Reino e
deu sinais de sua presença: curas, expulsão de demônios, acolhida
de pecadores e desprezados, refeições com eles e elas. A Boa-Nova,
a Boa Notícia de Deus, especialmente para os pobres.
Leitor/a 2: Nos Evangelhos, Jesus anuncia a Boa-Notícia à pessoas bem concretas e a torna real para elas, mas exige delas uma
forma de vida para que Deus reine. Exige o seguimento, como vemos nas parábolas do samaritano, do ﬁlho pródigo, das bem-aventuranças...
Todos/as: E exige participar de seu destino de perseguição e
cruz, por causa do confronto profético com o mundo opressor. (Um
olhar para o cruciﬁxo ...)
Mantra: Vidas pela vida - Zé Vicente
Vidas pela vida (vidas pela vida)
Vidas pelo reino (vidas pelo reino)
Vidas pelo reino (vidas pelo reino)
Todas as nossas vidas (todas as nossas vidas)
Como as suas vidas (como as suas vidas)
Como a vida dele (como a vida dele)
O mártir Jesus (O mártir Jesus)

A PALAVRA QUE ILUMINA
Animador/a: Vamos agora ao Evangelho. Nele o Reino é utopia, que responde ao sofrimento dos pobres, e ela se corresponde com
esperança, alimentada pelos sinais do Reino:

36

CAMINHANDO COM JESUS DE NAZARÉ

curas, expulsões de forças destruidoras, acolhida dos desprezados,
refeições fraternas.
Canto: Buscai primeiro
1.
2.
3.

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça
E tudo o mais vos será acrescentado
Aleluia, aleluia!
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra
Que procede da boca de Deus
Aleluia, aleluia!
Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o
porquê
Não é o servo maior que o Senhor
Aleluia, aleluia!

Leitor/a: Evangelho da Boa Nova de Jesus segundo a comunidade de Lucas 4,16- 21.

REFLETINDO A PALAVRA E A VIDA

c)

a) Ao anunciar a aproximação
do Reino, Jesus trazia a esperança, sobretudo aos pobres.
Como está hoje a esperança e
a utopia no mundo? E na nossa
comunidade?
b) Aos pobres é anunciada a
Boa Nova. Não se pode falar de
Reino sem ter a centralidade
dos pobres. Colocar os pobres no centro não ocorre no
mundo onde é o mercado quem manda. Como nós tratamos os pobres de nossa sociedade?
Que gestos concretos temos em nossas comunidades?

Canto: Fermento na massa – Reginaldo Veloso
1.

Nós somos fermento na massa, eô, eô
Fermento na massa, oia nós! (bis)
O Reino de Deus é assim
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2.

3.

4.

5.

Foi Cristo quem disse pra mim!
O Reino de Deus é assim! (bis)
Fermento na massa oia nós! (bis)
Foi Cristo quem disse pra mim!
Fermento sem massa não serve, eô, eô
Fermento na massa, oia nós! (bis)
Sem ele a massa não cresce
Fermento sem massa se perde!
O Reino de Deus é assim! (bis)
Fermento na massa oia nós! (bis)
Fermento sem massa se perde!
No céu anjo faz louvação, eô, eô
Fermento na massa, oia nós! (bis)
Na terra se faz mutirão
Se luta por libertação!
O Reino de Deus é assim! (bis)
Fermento na massa oia nós! (bis)
Se luta por libertação!
Sou índio/a, sou negro/a, sou gente, eô, eô
Fermento na massa, oia nós! (bis)
Meu jeito de ser diferente
Beleza do meu continente!
O Reino de Deus é assim! (bis)
Fermento na massa oia nós! (bis)
Foi Cristo quem disse pra mim!
Eu gosto é de comunidade, eô, eô
Fermento na massa, oia nós! (bis)
Partilha na diversidade
Riqueza da fraternidade!
O Reino de Deus é assim! (bis)
Fermento na massa oia nós! (bis)
Riqueza da fraternidade!

ORAÇÃO
Animador/a: Lembrando aqueles e aquelas que deram suas
vidas pelas Causas do Reino, louvemos e bendigamos o mártir Jesus,
Testemunha Fiel do Pai.
Nós te damos graças, nosso Deus!
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•
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•

Nós te damos graças, Senhor, pelo testemunho de nossas Comunidades Eclesiais de Base na defesa da vida.
Nós te damos graças, Senhor, pelo testemunho dos
mártires da caminhada.
Nós te damos graças, Senhor, porque com tua graça,
vencemos a indiferença, o ódio, o comodismo, a raiva.

Preces espontâneas...
Todos/as: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

GESTO CONCRETO
Animador/a: Diante de nossa realidade, precisamos assumir
um compromisso para melhoria das
condições de vida de nosso povo, de
nossa gente, e assim construir uma
“Igreja em saída a serviço da vida plena para todos e todas.”
Leitor/a 1: Na Evangelii Gaudium (A alegria do Evangelho, nº 5360) o Papa Francisco clama a todos e todas não a uma economia de
exclusão; não à cultura descartável; não à globalização da indiferença; não
à idolatria do dinheiro; não à especulação ﬁnanceira; não ao dinheiro que
domina ao invés de servir; não à desigualdade social que gera violência”. Diz
categoricamente: “essa economia mata.”
Leitor/a 2: Como cidadãos e cidadãs, sujeitos na Igreja e na sociedade, somos chamados ao engajamento concreto pela superação
das desigualdades sociais existentes no país, assumindo os 3Ts do
Papa Francisco por “Terra, Teto e Trabalho”.
Todos/as: “Digamos juntos, de coração: nenhuma família sem
casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos,
nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá” (I Encontro Mundial com os Movimentos Populares em outubro de 2014).
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BENÇÃO E CANTO FINAL
APROFUNDANDO A CONVERSA
• O Evangelista São Marcos nos apresenta, logo no início, Jesus
pregando o Evangelho de Deus dizendo: “cumpriu-se o tempo, e
está próximo o Reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1,14-15).
• A Igreja e, por consequência, as CEBs estão presentes no mundo
e “o signiﬁcado da relação entre a Igreja e o mundo vem de uma grandeza maior que é o Reino de Deus, do qual a Igreja é germe e início, sinal
e instrumento” (CNBB, Documento 105, n.241). O texto continua:
“Anunciado e inaugurado por Jesus Cristo, o Reino de Deus diz respeito
ao plano divino para toda a sua criação... O mundo carrega, por sua vez,
sinais do Reino na medida em que avança por todos os meios na busca
de condições de vida e de convivência humana que tornem mais viável
a realização da liberdade e da fraternidade. O Reino de Deus é dom e
missão. Como dom deve ser acolhido e como missão deve ser buscado,
testemunhado e anunciado. Para essa missão a Igreja contribui em comunhão com todos os homens e mulheres que buscam construir uma
sociedade justa e fraterna”.
• Nossos bispos já haviam aﬁrmado: “Para isto existe a Igreja: para o
Reino de Deus que o Cristo gloriﬁcado, na força do Espírito, continua a
realizar na história humana” (CNBB, Documento 62, n.76). E completam: “A gratuidade do serviço à humanidade, de modo particular
aos mais necessitados, é o sinal mais visível de que o Reino de Deus já se
faz presente no mundo” (Lc 4,16-30).
• Isto é muito caro às Comunidades Eclesiais de Base que, sendo
Igreja, existem para o Reino de Deus já, aqui e agora, nas realidades do mundo, vivendo e testemunhando os valores do Reino
na história humana.
• Por mais difícil ou complicado que esteja o mundo, em tempos
de “vacas gordas” ou de “vacas magras”, de paz e concórdia ou de
exílio, de saúde e felicidade ou de pandemia e sofrimento, a esperança viva e ativa aponta para o Reino de Deus. “O Reino de Deus
é o horizonte maior e a reserva inesgotável de justiça e de fraternidade
que orienta a ação transformadora dos cristãos no mundo (lembrando
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•

•

que “é missão do povo de Deus assumir o compromisso sociopolítico transformador, que nasce do amor apaixonado por
Cristo” – CNBB, Documento105, n.161). A força do Reino
coloca todo sujeito eclesial em postura ativa, em atitude de
prontidão para o serviço, para que se estabeleça no mundo a
civilização do amor e da paz que o Papa Paulo VI indicou como
o ideal que deve inspirar a vida cultural, social, política e econômica do nosso tempo” (CNBB, Documento105, n.247).
Este tema é fundamental, pois é a essência do Evangelho, e as CEBs se constituem como fermento do Reino,
testemunhas de que o Reino de Deus está presente e
atuante no mundo.
Concluímos com a exortação de nossos bispos: “Não podemos separar a fé da vida, mas pela fé, viver e realizar ações
consequentes para a revelação e expansão do Reino de Deus
na história” (CNBB, Documento 105, n.133a).

Imagens desse encontro:
1. Foto: Paróquia de Timon Diocese de Caxias/MA;
2. Anel de tucum – foto: Marilza Schuina;
3. http://atitudedeaprendiz.blogspot.com/2011/04/dinamica-com-mao-na-massa.html;
4. Foto: mídias de Marilza Schuina
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4º EnCoNtRo

As CeBs No EsPeLhO DaS
PrImEiRaS CoMuNiDaDeS CrIsTÃS
Preparando o ambiente: organizar o espaço em círculo, colocar no centro a Bíblia,
vela e as palavras “comunidade”, “ensinamento dos apóstolos”, “oração”, “partilha do
pão”, “comunhão fraterna” e outros símbolos locais que falam da vida em comunidade.
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ACOLHIDA (Chegada e acolhida na casa)
Mantra:
Seja bem-vindo quem chega
Trazendo a paz, trazendo a paz
Trazendo a paz do Senhor.
Animador/a: Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao
nosso encontro de oração e re�lexão sobre a vida e missão das Comunidades Eclesiais de Base. Vamos acolher a Santíssima Trindade,
a Comunidade de amor e luz que aqui nos reúne a cada um e cada
uma de nós presentes, cantando com alegria e fé o canto “Nas horas
de Deus amém” do amigo e poeta da caminhada, Zé Vicente:
Canto: Nas horas de Deus amém – Zé Vicente
1.
2.
3.
4.

Nas horas de Deus, amém! Pai, Filho, Espírito Santo.
Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém! Que o bem nos favoreça,
Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém! Que o coração do meu povo.
De amor se torne novo, nas horas de Deus, amém!
Nas horas de Deus, amém! Deus abençoe os artistas,
As crianças e as catequistas, nas horas de Deus, amém!

Animador/a: O tema do nosso encontro: “No espelho das primeiras comunidades, o Rosto das CEBs no Brasil” é um convite para beber na fonte da Palavra de Deus, na experiência das Primeiras Comunidades Cristãs descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, como
inspiração para a nossa vida de Comunidades Eclesiais de Base hoje.
Somos convidadas/os a olhar no espelho, na fotograﬁa que os textos
bíblicos nos apresentam sobre as primeiras comunidades e perceber que traços, orientações e práticas elas apresentam para nossas
comunidades.
Animador/a: Olhemos para a imagem que temos para este
encontro e vamos conversar um pouco sobre o que vemos e que
mensagem ela nos traz sobre o Ser CEB - Comunidade Eclesial de
Base.
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PROFECIA DAS CEBs
Animador/a: As CEBs são frutos
da Renovação da Igreja povo de Deus
inaugurada pelo Concílio Vaticano II
(1962-1965). A igreja que se reúne nas
casas, inspirada nas Primeiras Comunidades Cristãs, buscando unir fé e vida,
oração e ação, luta e festa, caridade e justiça social, realismo e utopia. A Lucimar
Moreira Bueno (Lúcia) expressa bem
esta identidade no Salmo das CEBs, que
transcrevemos a seguir como expressão
da identidade místico-profética das Comunidades Eclesiais de Base:
Todos/as: As CEBs são o sonho, o sonho de Deus; pois elas são
o povo, o povo de Deus!
Leitor/a 1: As Comunidades Eclesiais de Base são um jeito de
organizar a Igreja. São samaritanas a serviço da vida. Aproximam,
estendem a mão, ajudam. São a Igreja organizada!
Leitor/a 2: As Comunidades Eclesiais de Base têm o rosto de
seu povo, em cada idade sua face revelada. Jovem, adulta, pequena
e idosa... É a vida contemplada!
Leitor/a 3: As Comunidades Eclesiais de Base são como sementeiras, onde a Palavra de Deus é semeada. O povo escuta, celebra e pratica. É tão linda a caminhada!
Leitor/a 1: As Comunidades Eclesiais de Base geram relações
fraternas. Na família, comunidade e sociedade o povo se une em pequenos grupos. É a vida partilhada!
Leitor/a 2: As Comunidades Eclesiais de Base se preocupam
com o povo afastado, veem nesse povo um chamado. Em missão de
rua em rua, de casa em casa. É a Igreja missionária!
Leitor/a 3: As Comunidades Eclesiais de Base ouvem o grito do oprimido, sentem sua dor e a�lição, fazem o ver e julgar da
realidade. É o povo agindo em comunidade!
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Leitor/a 1: As Comunidades Eclesiais de Base defendem a
vida, desde a concepção até a morte. Cuidam da natureza, água, terra, fogo e ar. É a vida libertada!
Leitor/a 2: As Comunidades Eclesiais de Base são festa, alegria. Celebram a presença de Deus no dia a dia; cantam, louvam,
dançam e partilham. Com a Eucaristia são alimentadas!
Todos/as: As CEBs são o sonho, o sonho de Deus; pois elas são
o povo, o povo de Deus!
Animador/a: Podemos contar alguma experiência, um fato
da vida de nossa comunidade que demonstre alguns desses aspectos que o Salmo das CEBs apresenta.
Canto: O nosso jeito de ser igreja - Carlos Jardel (Ceará)

1.

2.

3.

4.

/:O nosso jeito de ser igreja
É o nosso jeito de viver a fé! :/
Estamos na luta, organizando a caminhada
Por moradia, saúde, educação
Quando no campo a mãe terra é cercada
E quando a água é exclusiva do patrão.
Entendemos que justiça e profecia
Tem que estar a serviço do irmão
Religião que prega melancolia
Não faz sentido e caminha sem direção.
Nós professamos a essência do amor
É o Sagrado que se estende a todos nós
Sem distinção de credo, raça e cor
Somos irmãos, ﬁlhos do mesmo amor.
Nossa alegria nasce na comunidade
Fraternidade, esperança e louvor
São sempre frutos de uma fé que se anima
Que segue os passos de Jesus libertador.

PROSEANDO
Animador/a: No livro dos Atos do Apóstolos São Lucas propõe
para as primeiras comunidades um projeto eclesial, de igreja, orga-
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nizado e vivido a partir da “casa”, sustentado por quatro colunas básicas: “Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na
comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações em comum” (At 2,42).
Leitor/a 1: A primeira coluna é do ensinamento dos apóstolos, que signiﬁca dizer que os cristãos e cristãs destas comunidades
tiveram a coragem de romper com o ensinamento dos escribas, os
doutores da época, e passaram a seguir o testemunho dos apóstolos, cujo ensinamento era o da prática de Jesus, sobretudo de sua
morte e ressurreição.
Leitor/a 2: Este ensinamento ajudava as comunidades a se
sentirem vocacionadas e serem continuadoras da missão de Jesus,
o Cruciﬁcado/Ressuscitado, ou seja, a assumir o Projeto Libertador
de Jesus.
Leitor/a 3: A segunda coluna é a comunhão fraterna, que consiste na vivência do amor entre os membros da comunidade, mas,
sobretudo, no amor concreto aos pobres através da prática da partilha dos dons e bens que possuíam.
Leitor/a 1: Uma prática de solidariedade que contribuiu para
a superação da fome e das desigualdades sociais e econômicas existentes: “Colocavam tudo em comum e não havia necessitados entre eles”
(At 2,44-45; 4,34-35).
Leitor/a 2: A terceira coluna é a da fração do pão (Eucaristia),
uma prática herdada da cultura judaica em que nas refeições, principalmente na ceia pascal, o pai ou a mãe partilhava o pão com os
ﬁlhos/as e com os necessitados.
Leitor/a 3: Gesto que Jesus ao longo de sua vida assumiu e realizou muitas vezes com os seus discípulos e discípulas, com as multidões famintas e com sua comunidade de seguidores e seguidoras na
última ceia, quando passou à comunidade a missão de segui-lo, realizando este gesto em sua memória: “Fazei isto em memória de mim”
(Lc 22,19).
Leitor/a 1: Ao repetir o gesto de partir e partilhar o pão nas celebrações realizada nas casas, as comunidades se fortaleciam como
seguidoras de Jesus e se comprometiam na partilha e solidária com
os pobres.
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Leitor/a 2: A quarta coluna é a das orações em comum. São
Lucas aﬁrma que os cristãos e cristãs eram perseverantes na oração
diária nas casas e, por vezes, no templo; viviam unidos/as entre si,
partilhavam o pão com alegria e simplicidade e a cada dia a comunidade crescia com novas pessoas (At 2,46-47).
Leitor/a 3: Isso signiﬁca dizer que a comunidade que reza unida permanece unida, cresce e se fortalece na caminhada de fé e na
prática do amor e da partilha. As lideranças aﬁrmavam que não poderiam anunciar bem o Evangelho de Jesus se não se dedicassem à
oração assídua (At 6,4).

A PALAVRA QUE ILUMINA
Canto (para acolher a Palavra)
Leitor/a: Atos dos Apóstolos 2,42-47 e/ou Atos dos Apóstolos
4,32-37

REFLETINDO A PALAVRA E A VIDA
Animador/a: As Comunidades Eclesiais
de Base têm no espelho das primeiras comunidades os traços de sua identidade e missão de seguidoras de Jesus.
Vamos re�letir como nos vemos a partir do relato bíblico que ouvimos.
a)
b)

O que mais lhe chamou atenção na vida das primeiras comunidades nas leituras que ouvimos?
Olhando para as quatro colunas que sustentavam a vida das
primeiras comunidades: o ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e orações em comum; como
vemos nossa comunidade? Estas colunas estão presentes? Há
algumas que precisamos fortalecer? Como?

Canto: Os cristãos tinham tudo em comum - Carlos A. Navarro
/ M: Waldeci Farias
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Os cristãos tinham tudo em comum:
dividiam seus bens com alegria.
/:Deus espera que os dons de cada um,
se repartam com amor no dia a dia:/
1. Deus criou este mundo para todos
Quem tem mais é chamado a repartir
com os outros o pão, a instrução
e o progresso. Fazer o irmão sorrir.
2. Mas, acima de alguém que tem riquezas,
está o homem que cresce em seu valor.
E, liberto, caminha para Deus,
repartindo com todos o amor.
3. No desejo de sempre repartirmos
nossos bens, elevemos nossa voz,
ao trazer pão e vinho para o altar,
em que Deus vai se dar a todos nós.

ORAÇÃO
Preces espontâneas ou um salmo à escolha.

GESTO CONCRETO
Animador/a: A partir das luzes e aprendizados de nosso encontro de hoje, que gesto concreto/compromisso, podemos assumir
para fortalecer nossa identidade e missão enquanto Comunidade
Eclesial de Base aqui em nossa paróquia ou Diocese?

BENÇÃO E CANTO FINAL
Animador/a: Que a Santíssima Trindade, a melhor Comunidade, continue abençoando a nossa comunidade e todas as CEBs
do Brasil e suscitando em nós o desejo de, a exemplo das primeiras
comunidades cristãs, sermos testemunhas da presença e ação libertadora de Jesus. Amém!
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Abençoe-nos Deus Trindade de Amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!
Canto Final

APROFUNDANDO A CONVERSA
•

•

•

•

•

As CEBs são continuadoras das primeiras comunidades cristãs narradas por São Lucas no livro dos Atos dos
Apóstolos. As quatro colunas vivenciadas pelas primeiras comunidades cristãs são imprescindíveis para as
Comunidades Eclesiais de Base desde a suas origens.
Como as primeiras comunidades, as CEBs centram sua
vivência da fé na palavra de Deus, na Eucaristia, na solidariedade com os pobres e no compromisso sociotransformador da realidade em que vivemos.
Como as primeiras comunidades cristãs, as CEBs surgiram com o sopro do Espírito Santo de Deus, como um
jeito simples de ser a igreja de Jesus a partir da renovação da igreja pelo Concilio Vaticano II (1962-1965).
Foram incentivadas pelas Conferências Episcopais de
Medelín (1968), Puebla (1979), conﬁrmadas por Santo
Domingos (1992) e reanimadas por Aparecida (2007),
que aﬁrma:
As Comunidades Eclesiais de Base são escolas que ajudam a formar cristãos/cristãs comprometidos com sua
fé, discípulos e discípulas, missionários e missionárias
do Senhor, como testemunhas de uma entrega generosa, até mesmo com o derramamento do sangue de muitos de seus membros. Elas abraçam a experiência das
primeiras comunidades, como estão descritas nos Atos
dos Apóstolos (At 2,42-47) (DAp 178).
Em sua realidade social concreta e em comunidade, o
discípulo e a discípula fazem a experiência do encontro
com Jesus Cristo vivo, amadurecem sua vocação cristã,
descobrem a riqueza e a graça de ser missionário e missionária e anunciam a Palavra com alegria (DAp 167).
As CEBs foram e continuam sendo, fundamentalmen-
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te, uma experiência de vida eclesial, onde a vida e fé se ligam de
forma indissociável; onde a oração necessariamente deve levar a
um compromisso com a transformação das situações de injustiça e desamor que acontecem no mundo, a partir de suas localidades. A leitura comunitária da Palavra de Deus e, a partir daí, a
ação transformadora de cada participante é o que determina sua
pertença à comunidade.
• Nas CEBs, igreja povo de Deus, todos participam, as leigas e leigos são os principais protagonistas; porém, há bispos, padres
e religiosas, religiosos que fazem parte e contribuem muito na
formação, organização e acompanhamento das comunidades.
No Brasil e na América Latina as CEBs foram parteiras da grande maioria das lideranças para os diversos ministérios e serviços
eclesiais, catequistas, animadores, ministros da Palavra e, especialmente, para as pastorais sociais.
• A partir destes engajamentos pastorais voltados para as causas
sociais as CEBs, entendendo que a Fé tem também uma face cidadã, incentivaram e formaram lideranças para os movimentos
sociais e o mundo da política, contribuindo de forma signiﬁcativa para os amplos processos de mudanças e conquistas de cidadania, direitos humanos, civis e sociais, legislação, políticas públicas e os diversos espaços de controle social que temos e hoje,
infelizmente, estão sendo ameaçados e retirados.
• Neste contexto atual, as CEBs são convidadas e se reinventar e
reavivar seu papel de sementeiras de um novo modelo eclesial
e sociopolítico a partir da eclesiologia do Povo de Deus presente no Concílio e ao modo das primeiras comunidades cristãs. Na
Exortação Evangelii Gaudium, n.29, o Papa Francisco externa esta
conﬁança nas CEBs ao dizer que as Comunidades de Base “trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo
com o mundo que renovam a Igreja”.
Imagens desse encontro:
1. Imagem criada para capa do Documento Capitular das Irmãs da Divina
Providência, por Anderson Augusto Pereira;
2. http://www.asaminas.org.br/blog/post/cebs-construindo-uma-igreja-solidaria
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5º EnCoNtRo

A OpÇÃO PrEfErEnCiAl PeLoS/As
PoBrEs
Preparando o ambiente: criar um ambiente acolhedor, Bíblia, vela acesa e imagens
de pessoas empobrecidas, símbolos da comunidade.
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ACOLHIDA (Chegada e acolhida na casa)
Canto: Religião Libertadora – Padre Zezinho

1.

2.

3.

4.

É por causa do meu povo machucado
Que acredito em religião libertadora
É por causa de Jesus ressuscitado
Que acredito em religião libertadora!
É por causa dos profetas que anunciam
Que batizam, que organizam, denunciam
É por causa de quem sofre a dor do povo
É por causa de quem morre sem matar.
É por causa dos pequenos e oprimidos
Dos seus sonhos, dos seus ais, dos seus gemidos
É por causa do meu povo injustiçado
Das ovelhas sem rebanho e sem pastor
É por causa do profeta que se cala
Mas até com seu silêncio grita e fala
É por causa de um Jesus que anunciava
Mas também gritava aos grandes: ai de vós
É por causa do fez João Batista
Que arriscou mas preparou a tua vinda
É por causa de milhões de testemunhas
Que apostaram suas vidas no amor
Animador/a: Em nome do Pai... (pode ser cantado)

Animador/a: Amados irmãos e irmãs da caminhada, o tema
de hoje nos propõe aprofundar a temática da opção preferencial pelos e pelas pobres. Sabemos que os pobres têm nome e “endereço”.
São os que estão à margem, os que mais sofrem. Sua condição é fruto da ausência de justiça social. Segundo o Papa Francisco, são hoje
classiﬁcados como descartáveis. Neste encontro queremos dar uma
atenção especial aos empobrecidos e às empobrecidas; às mulheres vítimas de uma sociedade profundamente machista, patriarcal
e misógina; aos jovens; às comunidades LGBTQIA+; às crianças; aos
povos indígenas; ribeirinhos; ao povo negro e a todas as pessoas que
sofrem, que estão à margem, que são impedidas de viverem uma
vida verdadeiramente humana por causa de um sistema cruel, in-
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justo, assassino e desumano. Olhá-los com o mesmo olhar de Jesus
e, a seu exemplo, amar até o ﬁm para que o Evangelho de Cristo se
torne uma prática diária em nossas vidas através do acolhimento e
da ação profética e solidária.
Todos/as: Os pobres não são números que invocamos para
nos vangloriar de obras e projetos. Os pobres são pessoas a quem
devemos encontrar (Papa Francisco).
Animador/a: Voltemos nossos olhos para a imagem que temos no início deste encontro. O que esta imagem nos fala?
Canto: Canta Francisco – Luiz A. Passos
Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo
Eu vejo Francisco perdido de amor
É índio, operário, é negro, é latino
Jovem, mulher, lavrador e menor.
Há um tempo só, paixão, grito e ternura
Clamando as mudanças que o povo espera.
Justiça aos pequenos, ordem do evangelho
Reconstrói a igreja na paixão do pobre.
Há crianças nuas nesta paz armada
Há Francisco povo sendo perseguido.
Há jovens marcados sem teto nem sonhos
Há um continente sendo oprimido.
Com as mãos vazias solidariedade
Com os que não temem perder nada mais.
Defendem com a morte a dignidade
Com a teimosia que constrói a paz.
Canta Francisco, com a voz dos pobres
Tudo que atreveste a mudar!
Canta novo sonho, sonho de esperança
Que a liberdade vai chegar!
Canta Francisco, com a voz dos pobres
Tudo o que atreveste a mudar!
Canta novo sonho, sonho de menino
Novo céu e terra vão chegar!
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PROFECIA DAS CEBs
Leitor/a 1: Ao longo de todo
o ano, inúmeras são as ações feitas
pela Igreja em favor dos pobres.
Em cada diocese, em cada paróquia, movimentos e pastorais se
dedicam à promoção humana. Raphael Costa é coordenador de Pastoral da Juventude e membro da
Pastoral Social da Arquidiocese de Niterói. Foi missionário em Moçambique, na África, e representou o Brasil na Assembleia da Juventude da ONU em Nova York.
Leitor/a 2: O jovem ressalta que há no Brasil várias missões de
promoção da dignidade dos pobres. Somente em sua Arquidiocese milhares de famílias são atendidas através de programas de segurança alimentar, e não apenas recebem cestas básicas, mas são
acompanhadas como sujeitos de direitos.
Leitor/a 3: A Pastoral de Rua, Vicentinos, Pastoral do Berço,
Promoção Humana, creches, dispensário de remédios, albergues da
misericórdia, Pastoral da Saúde, Servos da Alegria e casas de recuperação fazem parte destas ações, todas voltadas aos mais pobres.
Existe até um pré-vestibular social para jovens de periferias.
Leitor/a 1: “O objetivo central é promover a dignidade dessas
pessoas. Não são ações assistencialistas e também não podem ter o
intuito de aliviar a nossa consciência. A missão social deve partir de
uma séria convicção de que toda pessoa é ﬁlha de Deus, criada à sua
imagem e semelhança. Portanto, nossa ﬁnalidade é dar o testemunho concreto e vivo do amor do Pai, pois uma fé sem obras é uma fé
morta, como diz São Tiago.”
Animador/a: Agora, vamos conversar um pouco sobre isso:
a) Como podemos em nossas comunidades assumir essa opção preferencial
pelos pobres?
b) Que gestos concretos nós, como igreja, realizamos em favor dos pobres?

54

CAMINHANDO COM JESUS DE NAZARÉ

PROSEANDO
Animador/a: A opção preferencial pelos pobres, tão falada,
recomendada e vivida pelo Papa Francisco, não é uma novidade na
história da Igreja. Tal opção também não se constitui numa criação
que pode ser remetida à Doutrina Social da Igreja, sistematizada a
partir do Papa Leão XIII com a publicação da Encíclica Rerum Novarum.
Leitor/a 2: Esta opção também não é fruto das diretrizes conciliares. Ela tem como principal exemplo Jesus Cristo: “que por causa
de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza” (2Cor,8-9). A Doutrina Social da Igreja e as Diretrizes Conciliares trazem, aprofundam e aplicam os ensinamentos e a opção
de Jesus para os tempos atuais, mas sem perder a essência de sua
mensagem.
Leitor/a 3: Ao falarmos em opção preferencial pelos pobres, é
importante termos em mente que esta é, antes de tudo, teológica,
mas deve produzir efeitos práticos na vida da Igreja e em diferentes
campos da vida do ser humano, tais como as propiciadas pelo Vaticano II.
Animador/a: Para efetivar esta opção, o Vaticano II valorizou
o diálogo inter-religioso e ecumênico, modiﬁcou a liturgia pra torná-la mais acessível ao povo, enfatizou a corresponsabilidade entre
a hierarquia da Igreja e os leigos e leigas, criou o conceito de “Povo
de Deus” e proclamou a necessidade de mudanças nas estruturas de
um sistema gerador de injustiças sociais.
Leitor/a 1: A busca pela libertação do povo que sofre e é oprimido nos dias de hoje é mais do que importante, é um compromisso
de vida de todos os cristãos.
Leitor/a 2: A dignidade da pessoa humana é ferida em diversas dimensões no mundo, no Brasil, em nosso estado e em nossa cidade: o extermínio de jovens pobres negros, o desemprego juvenil,
a falta de habitação digna e de qualidade, o desrespeito absurdo
nas péssimas condições dos transportes públicos, o caos da saúde
pública e outros graves problemas que afetam, sobretudo, os mais
pobres.
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A PALAVRA QUE ILUMINA
Canto:
Eu vim para escutar
Tua palavra, tua palavra
Tua palavra de Amor.
Leitor/a: Mateus 5,1-12

REFLETINDO A PALAVRA E A VIDA
Animador/a: Inspirados e inspiradas no Sermão da Montanha, partilhemos o que esta Palavra tem a nos ensinar.
a) Quais as bem-aventuranças que brotam em nossos corações nos dias de
hoje e que nos inspiram e dão sentido à nossa existência, como seguidores e seguidoras de Jesus?
b) Estamos levando à frente o projeto de Jesus das bem-aventuranças em
nossas CEBs? Como?
Animador/a: Esse é, certamente, um dos trechos mais lidos e
conhecidos de todo o Novo Testamento. Trata-se da introdução do
primeiro dos cinco discursos de Jesus no Evangelho segundo Mateus, conhecido como “discurso ou sermão da montanha”.
Leitor/a 1: O discurso da montanha é um indicador de direção
para o discipulado de Jesus e, portanto, para a santidade. Devemos,
pois, concentrar nossa re�lexão na mensagem evangélica, evitando
que esta se transforme em místicas que não servem, como nos alerta o Papa Francisco: “não servem as propostas místicas desprovidas de um
vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e ações sociais
e pastorais sem uma espiritualidade encarnada que transforme o coração”
(EG, n.262).
Leitor/a 2: Por isso, é preciso ter clareza do programa de vida
de Jesus com seu projeto de sociedade e, consequentemente, das
suas exigências.
Leitor/a 3: Para seguir Jesus é preciso estar em estado permanente de marcha, caminhando contra tudo o que impede a realização do Reino já aqui na terra.
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Leitor/a 1: A comunidade cristã não pode mais aceitar que
uma mensagem tão encorajante e transformadora se transforme
em sinal de resignação e aceitação passiva diante de tudo o que impede o advento do Reino.
Leitor/a 2: A mensagem das bem-aventuranças é libertadora
porque convida o discípulo e a discípula a sair de si, colocar-se em
movimento rumo a um mundo melhor, mais justo e mais fraterno.
Canto: Momento Novo – Ernesto Barros Cardoso
1.

2.

3.

Deus chama a gente pra um momento novo
De caminhar junto com o Seu povo
É hora de transformar o que não dá mais
Sozinho, isolado, ninguém é capaz!
Por isso vem, entra na roda com a gente também
Você é muito importante, vem!
Não é possível crer que tudo é fácil
Há muita força que produz a morte
Gerando dor, tristeza e desolação
É necessário unir o cordão!
A força que hoje faz brotar a vida
Habita em nós pela Tua graça
É Ele que nos convida pra trabalhar
O amor repartir e as forças juntar!

ORAÇÃO
Animador/a: Conﬁando na bondade inﬁnita do Pai, elevemos
a Ele a nossa oração:
Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.
•

•

Pelos nossos irmãos: o Papa Francisco, bispos, sacerdotes e diáconos, a ﬁm de que sejam ﬁéis administradores
dos dons de Deus e O sirvam sempre com renovada alegria, rezemos.
Por todos os cristãos, a ﬁm de que a sua alegria consista
em servir a Deus através dos irmãos, colocando a servi-

57

C O M U N I DA D E S EC L E S I A I S D E B A S E

ço do próximo seus dons, rezemos.
• Pelos que serviram a Deus com alegria, fazendo da sua vida um
sacrifício de louvor, a ﬁm de que sejam pelo Senhor recompensados com a visão gloriosa da Sua face, rezemos.
• Pelo Dia Mundial dos Pobres, a ﬁm de que a sua celebração estimule cada vez mais o testemunho dos cristãos, e interpele o
mundo a nunca se esquecer dos necessitados e sofredores, rezemos.
Animador/a: Oremos: Senhor nosso Deus, lembrados de vossa ﬁlha, a Bem-aventurada Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de
amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos,
nós vos pedimos: dai-nos idêntico amor pelos necessitados; renovai
nossa fé e nossa esperança e concedei-nos, a exemplo desta vossa ﬁlha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém.
Todos/as: Pai Nosso... Ave Maria...

GESTO CONCRETO
Animador/a: Hoje falamos sobre a opção preferencial pelos
pobres, tão insistida pelo Papa Francisco nos últimos tempos para
que vivamos em nossas igrejas. Nosso gesto concreto é fazer alguma
ação para os pobres da nossa comunidade.

BENÇÃO E CANTO FINAL
APROFUNDANDO A CONVERSA
• Antes de proclamá-las, Jesus vive intensamente as bem-aventuranças; elas são a expressão daquilo que é mais humano no seu
interior; elas são seu autorretrato. Jesus é o bem-aventurado. Ele
personaliza tais atitudes: é o pobre, aquele que se comoveu diante da dor e misérias humanas, que expressa uma fome e sede de
plenitude e humanização, que é incompreendido e perseguido
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•

•

por causa dos seus sonhos.
O Jesus que os Evangelhos nos apresentam deixa transparecer, permanentemente, um sentimento sereno e
agradecido diante da vida. Ele vive apaixonado pelo
Reino do Pai; Ele é um homem aberto e próximo das
pessoas, com uma enorme capacidade de relação, de
maneira especial diante das pessoas mais pobres e excluídas. Mostra uma inﬁnita conﬁança nas pessoas que
encontra, seja qual for sua situação existencial. Ele é o
portador deﬁnitivo de boas notícias. O Evangelho da
salvação chega até as barreiras e fronteiras humanas.
Seu tempo é tempo de alegria; é a festa das bodas. Jesus nos convida a entrar na nova vida de felicidade e
fraternidade. As bem-aventuranças são o caminho da
felicidade.
Jesus, ao proclamar “bem-aventuradas” as pessoas pobres, as famintas, as que choram, as que são perseguidas, jamais quis sacralizar a dor humana. Ao contrário,
são bem-aventurados, sim, os pobres, porque, vazios
de apegos e cheios de esperança, anunciam o sonho de
Deus para a humanidade, uma nova sociedade baseada
na solidariedade e na partilha; são bem-aventurados,
sim, os famintos, porque trazem nas entranhas a fome
de liberdade e sabem que o ser humano e o mundo
carregam inﬁnitas possibilidades de crescimento; são
bem-aventurados, sim, os que choram porque suas
lágrimas demonstram que eles ainda não perderam a
sensibilidade, que eles sentem o mundo como injusto
e que, por isso, são verdadeiramente os únicos a sonharem, a buscarem e a lutarem por um mundo novo; são
bem-aventurados, sim, os que são perseguidos porque
seguem corajosamente a estrela do Reino e são sinal de
grande transformação realizada por Deus.
Imagens do encontro: https://domtotal.com
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6º EnCoNtRo

A CoMuNiDaDe Se OrGaNiZa
Preparando o ambiente: dispor a Bíblia, fazer um mural ou linha do tempo da comunidade, com fotograﬁas de momentos marcantes; ou pedir aos participantes que
tragam imagens da comunidade.
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ACOLHIDA (Chegada e acolhida na casa)
Mantra:
Deus vos salve Deus
Deus vos salve Deus
Deus salve esta casa onde mora Deus,
vos salve Deus.
Animador/a: É uma alegria reencontrar vocês para continuar
o nosso estudo sobre a vida e missão das Comunidades Eclesiais de
Base e sobre a vida e missão da nossa Comunidade. Vamos começar
nosso encontro com o sinal da Trindade: Em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém!
Leitor/a 1: Ao longo desses nossos encontros já re�letimos
sobre o rosto de Deus que Jesus nos revelou; sobre o Reino de
Deus que Jesus veio anunciar; sobre o jeito de ser das primeiras
comunidades reunidas em torno dos amigos e amigas de Jesus;
sobre o que signiﬁca ser Povo de Deus e sobre a preferência de Jesus
pelas pessoas pobres, que é a nossa também.
Leitor/a 2: Hoje vamos conversar sobre o nosso jeito de viver
em comunidade. Somos uma Comunidade Eclesial de Base. Para a
Comunidade realizar sua missão evangelizadora são necessários
muitos serviços, muita colaboração, muito trabalho coletivo.
Animador/a: Vamos olhar para a imagem escolhida para iniciar este
encontro. O que nos chama a atenção?
Animador/a: Com este espírito de unidade, cantemos:
Canto: Estaremos aqui reunidos – Pe. Lucio Floro / Ir. Míria T. Kolling
Estaremos aqui reunidos,

1.

Como estavam em Jerusalém
Pois só quando vivemos unidos
É que o Espírito Santo nos vem.
Ninguém para este vento passando,
ninguém vê, e ele sopra onde quer.
Força igual tem o Espírito quando
faz a Igreja de Cristo crescer.
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2. Feita de gente a Igreja é divina,
pois o Espírito Santo a conduz.
Como um fogo que aquece e ilumina,
que é pureza, que é vida e que é luz.
OREMOS:
Animador/a: Ó Deus, Mãe da sabedoria, derrama sobre nós a
luz do teu Espírito. Inspira nossas palavras e conduze nossas ações,
para que neste encontro tudo comece e termine em teu nome e se
realize pelo teu Reino. Por Cristo, nosso Senhor (ODC, pág. 632).
Todos/as: Amém!

PROFECIA DAS CEBs
Leitor/a 1:
Dona
Regina é uma animadora
de comunidade muito
comprometida.
Antes
mesmo de a comunidade ser
criada, era ela que chamava
os vizinhos para rezarem o
terço uma vez por mês e em todos os dias do mês de maio. Tempos
atrás chegaram à paróquia dois padres novos que começaram a
visitar o povo e gostaram de saber que ali já havia um grupo que se
reunia para oração.
Leitor/a 2: Eles contaram que estavam planejando curso para
catequistas na matriz, e perguntaram se Dona Regina gostaria de
participar. Ela achou que não ia conseguir, pois só sabia rezar, mas
os padres insistiram. Ela foi e se tornou a catequista da comunidade.
Isso foi há mais 20 anos. Hoje ela já é catequista de ﬁlhos de pessoas
que ela preparou para a Primeira Eucaristia no passado.
Leitor/a 3: Nos primeiros tempos a catequese era na casa da
Dona Regina. Hoje é no salão comunitário. Com a ajuda dos padres
a comunidade começou a se organizar. Eles celebravam a missa uma
vez por mês no quintal da casa Dona Regina, e a cada celebração
mais gente se juntava para rezar.
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Leitor/a 1: Com o passar do tempo o lugar ﬁcou apertado e os
padres animaram o grupo a encontrar um terreno para construir um
espaço para a comunidade se reunir. A paróquia, então, comprou o
terreno. Seu Pedro, esposo da Dona Regina, é muito querido pelos
vizinhos e conseguiu reunir um bom grupo para o mutirão de
construção do salão e da igrejinha.
Leitor/a 2: Hoje a comunidade de São Sebastião se reúne para
as Celebrações da Palavra todo domingo e uma vez por mês tem a
Missa. Dona Regina é Ministra da Palavra, catequista e agente da
Pastoral da Criança e organiza o bazar que arrecada donativos para as
pessoas mais necessitadas. Seu Pedro é o tesoureiro da comunidade
e Mariana, ﬁlha do casal, canta nas celebrações coordena o grupo
de jovens. Toda vez que chega o tempo de eleger novos animadores,
D. Regina reclama que ninguém quer assumir compromisso e acaba
sendo reeleita.
Leitor/a 3: No bairro vizinho ﬁca a comunidade de Santa Maria
Madalena. Lá funciona o Conselho Comunitário e tem uma maior
divisão de tarefas: são três Ministras da Palavra que se revezam nas
celebrações dominicais. Há uma equipe administrativa responsável
pelas ﬁnanças e duplas são responsáveis pela catequese de crianças,
adolescentes e adultos. Tem um grupo de jovens que toca nas
celebrações e ajuda a comunidade a aprender os cânticos.
Leitor/a 1: A região em que as comunidades de São Sebastião e
Santa Maria Madalena estão situadas enfrentou um sério problema
com a retirada da linha ônibus que ia direto para o centro da cidade.
Agora o pessoal precisa pegar dois ônibus para chegar ao trabalho
e demora muito mais tempo. No Conselho Paroquial o pessoal
combinou de marcar uma audiência na Secretaria de Transportes
para falar sobre este assunto.
Leitor/a 2: No dia marcado a comunidade Santa Maria
Madalena compareceu em peso, e da comunidade São Sebastião
apenas a família da D. Regina e mais duas senhoras que ajudam no
bazar. O Seu Pedro foi contrariado, porque achava melhor ir pedir ao
dono da empresa para voltar com a linha de ônibus.

63

C O M U N I DA D E S EC L E S I A I S D E B A S E

Animador/a: Vamos continuar a conversa.
a) Vocês conhecem alguma comunidade como essas?
b) A nossa comunidade se parece mais com a de São Sebastião ou com a de
Santa Maria Madalena?
c) Qual a relação entre a imagem inicial deste encontro e o relato que
ouvimos?

PROSEANDO
Leitor/a
1:
Na
Comunidade
Eclesial
de
Base todo mundo se conhece
pelo nome, todos sabem as
alegrias e as diﬁculdades
que cada membro enfrenta.
É na comunidade que
experimentamos a força do
grupo, da coletividade, cada um e cada uma assume seu papel e
coloca seus dons a serviço.
Leitor/a 2: Na CEB são valorizados os vários carismas e dons
presentes. Eles são colocados a serviço, por isso são reconhecidos
como ministérios da comunidade, gerados por Deus.
Leitor/a 3: Em 2013, logo no primeiro ano de seu pontiﬁcado,
o Papa Francisco presenteou a Igreja com um belo texto para dar
ânimo e coragem ao Povo de Deus. É a Exortação Apostólica “A
Alegria do Evangelho” (Evangelii Gaudium). Ela trata do anúncio do
Evangelho no mundo atual.
Leitor/a 1: Frente a um mundo marcado pelo isolamento e
pelo individualismo que atingem até mesmo a experiência da fé;
um mundo onde crescem as “relações interpessoais mediadas apenas por
soﬁsticados aparatos, por telas e sistemas que se podem acender e apagar à
vontade” (EG, n.88), o Papa Francisco faz uma séria recomendação à
Igreja: “Não deixemos que nos roubem a comunidade!” (EG, n.92).
Animador/a: Vamos repetir: Não deixemos que nos roubem
a comunidade!
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Todos/as: Não deixemos que nos roubem a comunidade!
Leitor/a 2: Francisco nos relembra que o jeito fraterno de nos
relacionarmos com as outras pessoas nos faz descobrir Deus em
cada ser humano, nos faz tolerar as diﬁculdades da convivência e
nos faz procurar a felicidade de todas as pessoas como deseja o Pai
(cf. EG, n.92).
Leitor/a 3: Ainda neste mesmo parágrafo da Alegria do
Evangelho, o Papa insiste sobre a importância da comunidade: “Os
discípulos e discípulas do Senhor são chamados a viver como comunidade
que seja sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt 5,13-16).
Animador/a: Vamos repetir mais uma vez para ﬁcar gravado
em nossos corações: Não deixemos que nos roubem a comunidade!
Todos/as: Não deixemos que nos roubem a comunidade!

A PALAVRA QUE ILUMINA
Canto:
É como a chuva que lava
É como o fogo eu arrasa
Tua Palavra é assim
Não passa por mim sem deixar um sinal!
Leitor/a: 1Coríntios 12,4-11

REFLETINDO A PALAVRA E A VIDA
a)
b)
c)

O que esta Palavra anunciada à comunidade de Corinto
ensina para nossa comunidade hoje?
Quais são os serviços que existem em nossa comunidade?
Que dons precisamos pedir ao Senhor que reforce em nossa
comunidade?

Animador/a: Somos chamados a ser comunidade de fé, justa
e fraterna, fermento de Deus no meio da humanidade. O amor de
Deus experimentado na vida em comunidade transborda para o
seu entorno e, por isso, nossa comunidade não pode se acomodar
frente às injustiças e desigualdades que ferem a dignidade de todas
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as pessoas, em especial das mais pobres e vulneráveis. Como nossa
comunidade tem experimentado o dom da Profecia?
Leitor/a 1: Os bispos do Brasil aprovaram em 2016 um
documento sobre a missão dos cristãos leigos e leigas. É o
documento 105. Nele, nossos bispos recordam o ensinamento
do Concílio Vaticano II e aﬁrmam: “a Igreja é o povo santo de Deus,
peregrino e evangelizador, corpo de Cristo presente e atuante na história
dos seres humanos, é o templo do Espírito Santo” (CNBB, Doc.105, n.92).
Leitor/a 2: E continuam: “Pelos sacramentos da iniciação cristã,
sobretudo pelo Batismo, todos nos tornamos membros vivos do povo de
Deus. Nesta igualdade comum se funda a identidade e a dignidade da
vocação dos cristãos leigos e leigas, expressa no sacerdócio comum. (...) Na
eclesiologia da comunhão funda-se a concepção dos cristãos leigos como
sujeitos eclesiais (...) chamados a colaborar na ação evangelizadora, em
todos os âmbitos da Igreja e do mundo” (CNBB, Doc. 105, n.92).
Animador/a: Mais adiante nossos bispos mostram que é o
Espírito de Deus que gera os diversos carismas e que move a ação
dos cristãos leigos e leigas, na Igreja e no mundo: “A unidade da Igreja
se realiza na diversidade de rostos, carismas, funções e ministérios. (...)
Diversidade que potencializa a missão da Igreja realizada por todos os seus
membros em liberdade, responsabilidade e criatividade. O dom do Espírito
se efetiva na ação concreta de cada membro da comunidade” (CNBB, Doc.
105, n.93).
Canto: Eu sou feliz é na comunidade – Maria Batista
Eu sou feliz é na
comunidade,
Na comunidade eu sou
feliz! (bis)
1. A nossa comunidade se
reúne todo dia
E a nossa comunidade se
transforma em alegria.
2. Nós cantamos um bendito, depois um “pelo sinal”
Uma lê o evangelho e todos vamos comentar.
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3.
4.

A igreja de Jesus é uma comunidade
Onde todos nós vivemos na maior fraternidade.
Onde há comunidade, lá não há miséria não
Pois aquele que tem mais vai partir com seu irmão.

ORAÇÃO
Animador/a: Vamos apresentar ao Senhor as preces por nossa
comunidade:
Preces espontâneas...
Todos/as: Pai Nosso...

GESTO CONCRETO
Animador/a: Depois de tudo o que conversamos neste
encontro, é hora de assumir um compromisso coletivo: vamos
combinar um gesto concreto para fortalecer a nossa vida em
comunidade, para que ela seja cada vez mais inspirada nas primeiras
comunidades dos seguidores e seguidoras de Jesus.
O que podemos fazer? (todos dão suas ideias e o grupo escolhe
uma ação - ou no máximo duas - para realizarem coletivamente).

BENÇÃO E CANTO FINAL
Animador/a: Oremos: Ó Deus, envias ao mundo tua Palavra
e teu Santo Espírito, e assim não cansas de partilhar conosco tua
vida. Que nossa vida de comunidade testemunhe nossa comunhão
contigo. Ao Deus Uno e Trino a glória para sempre. (ODC, p.597)
Todos/as: Amém!
Pedir à pessoa mais velha (ou a que está há mais tempo na
comunidade) para invocar a benção de Deus.
Canto: à escolha da comunidade
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APROFUNDANDO A CONVERSA
• No encontro sobre as primeiras comunidades cristãs a Palavra de
Deus nos revelou os dons e carismas fundamentais para que elas
mostrassem ao mundo o amor de Deus (At 2, 42). Os serviços e
ministérios presentes nas Comunidades ainda hoje se organizam
a partir das quatro colunas presentes neste versículo. Elas eram
perseverantes no ensinamento dos apóstolos, ou seja, viviam em
formação contínua. Para re�letir: Nossa Comunidade vive e
fortalece os ministérios relacionados à formação, na iniciação à
vida cristã, na catequese, no catecumenato, na preparação para
o batismo, nos círculos bíblicos? Participamos das atividades
formativas oferecidas pela paróquia e diocese?
• Os primeiros seguidores e seguidoras de Jesus eram perseverantes
na comunhão, se preocupavam com a unidade interna de suas
comunidades. É preciso re�letir: Quais são os ministérios que
em nossa comunidade cuidam da unidade? Temos uma equipe
de animação? O conselho comunitário é lugar e expressão de
corresponsabilidade eclesial? Temos realizado assembleias
comunitárias? E participamos das reuniões, conselhos e
assembleias paroquiais? Nossa diocese tem conselho pastoral e
realiza assembleias?
• A fração do pão era outro fundamento das primeiras comunidades
cristãs. Como temos vivido a partilha de bens entre nós? E para
além dos membros de nossa comunidade? Nestes tempos de
pobreza e miséria crescentes, como temos exercido e fortalecido
os serviços de cuidado com as pessoas mais pobres? Como temos
trabalhado para construir outro mundo, mais justo e fraterno?
Temos apoiado e participado de movimentos sociais que
combatem todas as formas de desigualdade e discriminação?
• Aqueles e aquelas que, em comunidade, se colocaram no
caminho de Jesus eram também perseverantes na oração:
viviam profundamente a espiritualidade. Quais são os serviços
e ministérios que em nossa comunidade estão relacionados
à oração? Temos Ministro ou Ministra da Palavra? Ministro ou
Ministra da Eucaristia? E a Equipe de Liturgia envolve outras
pessoas nas celebrações? Trazemos para nossas celebrações
as alegrias e as dores do povo? Nossas celebrações renovam
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•

•

•

•

•

nosso compromisso com a construção de um mundo
organizado de acordo com o sonho de Deus para a
humanidade?
Além da Palavra de Deus, o ensinamento da Igreja
(que chamamos de Magistério) nos mostra como os
diferentes carismas vêm de Deus e são importantes
para a missão evangelizadora das Comunidades
Eclesiais de Base. Reunidos na cidade de Medellín, na
Colômbia, em 1968, os bispos da América Latina e do
Caribe aﬁrmaram que “esta comunhão que une a todos os
batizados, longe de impedir, exige que dentro da comunidade
eclesial exista multiplicidade de funções especíﬁcas, pois para
que ela se construa e possa cumprir sua missão, o mesmo Deus
suscita em seu seio diversos ministérios e outros carismas que
determinam a cada qual um papel peculiar na vida e na ação
da Igreja” (Med, 15.3).
Onze anos depois, na cidade de Puebla, no México, o
episcopado de nosso continente insistiu que devemos
ser Igreja de comunhão e participação. É papel das CEBs
retomar e fazer avançar esta eclesiologia, ou seja, este
jeito de conceber a Igreja, com protagonismo de leigos
e leigas.
E em Aparecida, no Brasil, em 2007, os bispos
reconheceram que entre os frutos dos esforços pastorais
orientados para o encontro com Jesus Cristo vivo estão:
“os ministérios conﬁados aos leigos e outros serviços pastorais,
como ministros da palavra, animadores de assembleia e de
pequenas comunidades, entre elas as comunidades eclesiais
de base” (DAp, 99c).
Também em nosso país, nas Diretrizes da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023), os
bispos aﬁrmaram que a “a experiência do amor gratuito e
transformador de Deus gera fraternidade em comunidades
de fé, nas quais a vida, com suas alegrias e dores, é partilhada”
(n. 17).
Em 2016 o episcopado brasileiro aprovou um documento
muito inspirador: “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na
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Sociedade: sal da terra e luz do mundo (Mt 5,13-14)”. Trata-se do
documento 105 da CNBB. Na Apresentação do texto, os serviços
e ministérios leigos são destacados: “Temos uma participação
extraordinária dos leigos na Igreja. Mulheres e homens que constroem
o Reino da verdade e da graça, do amor e da paz; que assumem serviços
e ministérios que tornam a Igreja consoladora, samaritana, profética,
serviçal, maternal”.
• Seria recomendável que nossa comunidade estudasse com
carinho esse documento sobre nosso papel como leigos e
leigas na evangelização. Logo no início os bispos nos recordam
as palavras do Papa Francisco no número 102 da Alegria do
Evangelho: “A imensa maioria do povo de Deus é constituída de leigos.
(...) Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja.
Embora não suﬁciente, pode-se contar com um numeroso laicato,
dotado de um arraigado sentido de comunidade e de uma grande
ﬁdelidade ao compromisso da caridade, da catequese e da celebração da
fé” (CNBB, Doc. 105, n.7).
• O ministério de animação também é reconhecido pelos bispos:
“A igreja se alegra com os cristãos leigos e leigas que são ministros de
coordenação e líderes nas dioceses, paróquias, comunidades, pastorais
e movimentos. O ministério de coordenação e de liderança é um
verdadeiro lava-pés, cuja função é animar, organizar e coordenar a
vida das comunidades, seguindo o Cristo Bom Pastor e agindo em nome
da Igreja e em favor do povo. O bom exemplo das lideranças cativa,
convence e anima toda a comunidade” (CNBB, Doc. 105, n.59).
• A nossa Comunidade Eclesial de Base tem sido expressão ﬁel
destes ensinamentos de nossa Igreja?

Imagens desse encontro:
Fotos de Dejacir Costa Almeida, coordenação Arquidiocesana de
CEBs – Cuiabá/MT
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7º EnCoNtRo

CeBs, UmA IgReJa SiNoDaL
“O caminho da Sinodalidade é justamente o caminho que Deus
espera da Igreja do Terceiro Milênio”
(Papa Francisco)

Preparando o ambiente: organizar local de modo a deixá-lo bem acolhedor, com �lores, Bíblia, vela acesa e imagens da Igreja reunida ou pessoas caminhando, além dos
símbolos da comunidade.
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ACOLHIDA (Chegada e acolhida na casa)
Canto:
Eu sou feliz é na comunidade,
na comunidade eu sou feliz.
Todos/as: Em nome do Pai...
Animador/a: Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos.
Somos felizes na comunidade e mais felizes ﬁcaremos com o tema
que este encontro nos propõe para aprofundar nossa missão como
povo de Deus a caminho, Igreja que caminha, Igreja peregrina. Caminhar em comunhão já é da natureza da Igreja. Caminhar Juntos
é o apelo insistente do Papa Francisco: uma igreja na qual todos e
todas nós tenhamos lugar, voz e vez e espaço para expressar nossa
pertença à Igreja.
Animador/a: Voltemos nossos olhos para a imagem que temos no início do encontro. O que vemos? Que vivência de Igreja ela
nos inspira?
Canto: Agora é tempo de ser Igreja - Hinário CNBB

1.
2.
3.
4.

Agora é tempo de ser Igreja,
Caminhar juntos, participar! (bis)
Somos povo escolhido e na fronte assinalados
Com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado.
Somos povo em missão, já é tempo de partir
É o Senhor que nos envia em seu nome a servir.
Somos povo esperança, vamos juntos planejar
Ser Igreja a serviço e a fé testemunhar.
Somos povo a caminho construindo em mutirão
Nova terra, novo reino de fraterna comunhão.

PROFECIA DAS CEBs
Leitor/a 1: O Bairro Santa Teresinha ﬁca numa zona rural que
pertence à Paróquia de Santana. Fica distante da Matriz e as pessoas
têm que ir até lá para as celebrações, catequese, batizados...
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Leitor/a 2: Dona Alice é uma senhora idosa e muito devota
no bairro. Reza o terço em casa e sempre convida os vizinhos. Um
dia sugeriu que juntos pedissem um terreno baldio emprestado
para construírem um salãozinho. O pessoal ﬁcou animado, fez uma
campanha e conseguiu algumas estruturas para erguer o salãozinho
através de um mutirão. Todos no bairro deram a sua contribuição.
Leitor/a 3: Cada um ajudava como podia. Quando terminaram, combinaram de se reunir nas segundas feiras para rezar o terço; assim, ﬁcariam fortalecidos pelo resto da semana. Mais tarde
uma jovem sugeriu fazerem a leitura da Bíblia de casa em casa.
Leitor/a 1: Neste meio tempo, veio para a Paróquia o Padre
Romero. Assim que chegou quis conhecer as comunidades, conversar e ouvi-las. Alguém lhe disse que tinha um grupo no Bairro Santa
Teresinha, mas não era uma comunidade... Ele foi lá, numa segunda
feira, já que o pessoal estaria rezando o terço, e perguntou:
Leitor/a 2: Como é o nome da Comunidade de vocês? Não encontrei nos registros da Paróquia!
Leitor/a 3: “Nós não somos comunidade, Padre. Somos um
grupo de re�lexão apenas” disse Seu João.
Leitor/a 1: O Padre continuou: “E o que vocês fazem aqui?”
Leitor/a 2: Passaram então a descrever: “Nós nos encontramos
para rezar o terço e ler a bíblia, visitamos as pessoas doentes, ajudamos o pessoal que vem do Paraná para trabalhar nas olarias, os
jovens já estão se organizando para ajudar na catequese; rezamos e
conversamos antes de tomar alguma decisão, fazemos tudo juntos.”
Leitor/a 3: O padre os escutou atentamente e disse: “Vocês
sabiam que o jeito de vocês viverem aqui é muito parecido com as
Comunidades Eclesiais de Base, as CEBs?”
Leitor/a 1: Dona Alice levou um susto: “Não né, padre? Nós somos pequenos demais para ser isso aí.”
Leitor/a 2: “Mas era assim que as primeiras comunidades viviam. E vocês se reúnem em torno da Palavra de Deus nas casas, são
solidários com os doentes e migrantes, caminham unidos e estão
em comunhão com a Paróquia...”
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Animador/a: Agora, vamos conversar um pouco sobre isso:
a) Podemos dizer que esta é uma CEB? Por que? O que falta ainda?
b) Esta história nos inspira a “caminhar juntos”? Em que sentido?

PROSEANDO
Animador/a: Neste encontro queremos aprofundar o
caminhar juntos na Igreja. Paulo
Apóstolo, ao dirigir-se à comunidade de Corinto (1Cor 12,12-14;1827), compara a comunidade a um
corpo que tem muitos membros e
com diferentes funções. Ele lembra que neste corpo nenhum membro ou função é superior ou inferior aos demais. Assim é a Igreja
Sinodal. E este é o tema de hoje: Sinodalidade: o caminhar juntos da
Igreja – o jeito de ser das CEBs!
Todos/as: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar!
Leitor/a 1: Falar em sínodo e sinodalidade, não é falar de algo
novo. O Concílio Vaticano II resgatou esta prática e a trouxe para o
meio do Povo de Deus, como expressão da “igualdade e dignidade
comum diante da diversidade de ministérios, carismas e serviços.”
Leitor/a 2: Sínodo é uma palavra antiga na tradição da Igreja,
servia para indicar o caminho feito pelo povo de Deus. Assim, desde os primeiros séculos, “sínodo” referia-se à realização das assembleias eclesiais convocadas para discernir questões doutrinais, litúrgicas, canônicas e pastorais.
Leitor/a 3: Conhecemos muitas Dioceses que, nos últimos
tempos, realizaram seus “Sínodos Diocesanos”. No Brasil, o que são
as “Assembleias do Povo de Deus” senão verdadeiros Sínodos?
Animador/a: Mais recentemente temos os Sínodos convocados pelo Papa: os Sínodos da Juventude, da Família, da Amazônia. E
já se vislumbra a realização de um novo Sínodo sobre a Igreja.
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Todos/as: Somos povo escolhido e na fronte assinalados,
com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado!
Leitor/a 1: Sinodalidade signiﬁca “caminhar juntos”. É o “modus vivendi et operandi” da Igreja Povo de Deus. Ou seja, é o jeito de
viver, conviver, de uma comunidade reunir-se em assembleia e contar com a participação ativa de todos os seus membros na missão
evangelizadora.
Todos/as: Somos povo a caminho, construindo em mutirão,
nova terra, novo reino de fraterna comunhão!
Leitor/a 2: Sinodalidade é a Igreja que valoriza a diversidade
na unidade. É a Igreja da solidariedade na dor e na alegria, na complementaridade das tarefas, na responsabilidade de todos e todas
diante dos desaﬁos da realidade. Uma Igreja acolhedora dos ministérios e serviços em vista da construção do Corpo de Cristo, que é a
Igreja.
Todos/as: A Igreja é um corpo, cada membro é diferente,
nele há o coração!
Leitor/a 3: Uma Igreja onde todos são chamados a “caminhar
juntos” e que o Papa Francisco chama de Igreja Sinodal. Diz ele que
“Uma Igreja sinodal é uma Igreja da escuta, ciente de que escutar é mais do
que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender”.
Animador/a: A Sinodalidade enquanto o caminhar juntos da
Igreja, teve seu início com o Concílio Vaticano II. Vejamos quais são
as características de uma Igreja onde todos caminham juntos:
Leitor/a 1: “Colegialidade episcopal, valorização da Igreja local, reconhecimento da dignidade e do papel do laicato na evangelização. Igreja
em missão, fé inculturada, respeito à liberdade do cristão, diálogo sincero
com a sociedade atual” (Mario de França Miranda, no livro Igreja Sinodal, Edições Paulinas, p.9).
Leitor/a 2: “Maior espaço para a mulher na Igreja, reconhecimento dos esforços presentes nas outras Igrejas cristãs e mesmo em outras religiões, pela justiça e pela paz no mundo” (França Miranda, na mesma
página).
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Leitor/a 3: Por ocasião dos 50
anos de instituição do Sínodo dos Bispos, o Papa Francisco disse: “Aquilo que
o Senhor nos pede, de certo modo está já
contido na palavra “Sínodo”. Caminhar juntos – leigos, pastores, Bispo de Roma – é um
conceito fácil de exprimir em palavras, mas
não é assim fácil pô-lo em prática”.
Leitor/a 1: Tinha razão o Papa.
Existem resistências a seu esforço insistente por uma Igreja Sinodal. O próprio
teólogo França Miranda relata algumas
destas motivações: aversão a mudanças, medo da perda de poder e prestígio, ceticismo pela complexidade da tarefa, sentimento de insegurança (Igreja Sinodal, p.10).
Todos/as: Queremos ser uma igreja na qual todos nós tenhamos lugar, voz e vez e espaço para expressar nossa pertença à Igreja!
Leitor/a 2: Neste sentido, as CEBs, como frutos da ação do Espírito Santo, tomaram para si a experiência das Primeiras Comunidades Cristãs, que tinham como prática a comunhão e a participação de todas as pessoas.
Leitor/a 3: Nas CEBs cada pessoa tem a sua identidade e missão de acordo com seu carisma e ministério, que são colocados a serviço para o crescimento e alegria de todos e todas.
a fé!

Todos/as: O nosso jeito de ser Igreja é o nosso jeito de viver

A PALAVRA QUE ILUMINA
Canto:
Chegou a hora da alegria,
Vamos ouvir essa Palavra que nos guia!
Vamos ouvir essa Palavra que nos guia!
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Leitor/a: 1Coríntios 12,12-14; 18-27

REFLETINDO A PALAVRA E A VIDA
Animador/a: São Paulo diz que o corpo, embora tendo muitos
membros, é um só. Ele lembra que o corpo é feito de muitos membros e diferentes, mas todos beberam de um único Espírito.
a)
b)
c)
d)

Como podemos aplicar esta imagem na prática eclesial?
Que relação tem este corpo ao qual se refere a leitura com a
Igreja?
Num corpo o “olho não pode dizer às mãos: não preciso de
você” ou “a cabeça dizer aos pés: não preciso de você.” Como isso
poderia ser traduzido para a comunidade?
Como sentimos e percebemos estas características da Igreja
Sinodal na nossa caminhada de CEBs?

Canto: É missão de todos nós – Zé Vicente
1.

2.

3.

4.

O Deus que me criou, me quis, me consagrou para
anunciar o seu amor. (bis)
Eu sou como a chuva em terra seca (bis)
Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)
É missão de todos nós,
Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (bis)
O Deus que me criou, me quis, me consagrou para
anunciar o seu amor. (bis)
Eu sou como a �lor por sobre o muro (bis)
Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)
O Deus que me criou, me quis, me consagrou para
anunciar o seu amor. (bis)
Eu sou como estrela em noite escura (bis)
Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)
O Deus que me criou, me quis, me consagrou para
anunciar o seu amor. (bis)
Eu sou como abelha na colmeia (bis)
Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)
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5. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o
seu amor. (bis)
Eu sou, sou profeta da verdade (bis)
Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)

ORAÇÃO

(Cf. “Retrato da Igreja sonhada pelo Concílio Vaticano II” escrita por Dom
Aloísio Lorscheider)
Todos/as: Pai de Amor e Misericórdia, queremos Caminhar
Juntos na construção de uma Igreja Sinodal.
Ajuda-nos a passar: de uma Igreja-instituição, uma Igreja-sociedade perfeita para uma Igreja-comunidade, inserida no
mundo, a serviço do Reino de Deus.
De uma Igreja-poder, para uma Igreja pobre, despojada, peregrina.
De uma Igreja-autoridade, para uma Igreja serva, servidora,
ministerial.
De uma Igreja piramidal, para uma Igreja-povo.
De uma Igreja pura e sem mancha, para uma Igreja santa e
pecadora, sempre necessitada de conversão, de reforma.
De uma Igreja-cristandade para uma Igreja-missão, Igreja
toda ela missionária. Uma Igreja Sinodal! Amém!
Todos/as: Pai Nosso...

GESTO CONCRETO
Animador/a: Hoje conhecemos um pouco da Igreja Sinodal –
Caminhar Juntos, tão querida pelo Papa Francisco nos últimos tempos. Vamos ajudar o Papa a antecipar o surgimento desta Igreja toda
Sinodal? O que podemos começar a fazer? Quais são os passos?
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BENÇÃO E CANTO FINAL
APROFUNDANDO A CONVERSA
(Algumas notas de aprofundamento foram baseadas no livro Igreja Sinodal, de Mario de França Miranda. Coleção: Teologia do Papa Francisco.
Edições Paulinas)
•

•

•

•

•

A característica fundamental do Projeto de Deus está
na constituição de um povo, o povo eleito para levar à humanidade as promessas de salvação e felicidade diante
de uma realidade de pecado humano: injustiças, sofrimentos... Mas esse povo deveria obedecer à vontade de
Deus em primeiro lugar.
Quando inicia sua vida apostólica com o anúncio do
Reino, Jesus dá continuidade a este Projeto do Pai, cuja
ﬁnalidade era preparar seu povo para levar adiante a
missão conﬁada pelo Pai. Ao serem rejeitados pelos judeus, nasce o Novo Povo de Deus, a comunidade cristã,
a Igreja. Mas a missão continua a mesma do povo de
Israel, pois tratava-se de um povo eleito. E eleição na
Bíblia implica vocação. Ou seja, a eleição é de um povo,
não de um indivíduo.
Na primeira Carta aos Coríntios, 1Cor 12,1-11, o apóstolo
Paulo deixa claro que todos os membros são ativos nas
comunidades cristãs. Na expressão “Corpo de Cristo”,
todos os membros são necessários em vista da missão
(1Cor 12,12-30), mesmo a evangelização feita de modo
informal, para partilhar sua experiência de salvação.
Porém, a história da Igreja nos mostrou que, com o passar dos anos, essa tarefa passou a ser responsabilidade
apenas de uma elite religiosa, os clérigos, por serem
mais preparados e por estarem ‘separados’ do restante
do povo de Deus.
Ao constituir uma eclesiologia partindo da compreensão da Igreja como povo de Deus e não da hierarquia,
como era de costume, o Concílio Vaticano II quis enfatizar a igual dignidade e vocação pela qual todos e todas
estão capacitados a participar ativamente na missão
evangelizadora da Igreja (Constituição Dogmática Lu-
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men Gentium (Luz dos Povos) - LG 9,10).
• A opção por uma Igreja Sinodal fundamenta-se nos documentos
conciliares, que deixam claro que existe na Igreja uma diversidade de ministérios, mas unidade na missão, cabendo aos leigos
e leigas o direito e o dever de exercerem seus próprios carismas
((Decreto Apostolicam Actuositatem (Sobre o Apostolado dos Leigos) - AA 2,3).
• Em sua encíclica Evangelli Gaudium o Papa Francisco aﬁrma que
todos os membros de uma comunidade devem assumir a Igreja
em saída (EG, n.20), pois todo batizado, independentemente da
própria função na Igreja e do grau de instrução de sua fé, é um
sujeito ativo de evangelização (EG, n.120). A missão pertence à
identidade do cristão (EG, n.273).
• Diante da eclesiologia conciliar do “Povo de Deus”, o Papa Francisco insiste na participação ativa de todos os ﬁéis na Igreja em
razão de seu batismo (EG, n.102), sobretudo na importante contribuição das mulheres para a comunidade eclesial (EG, n.103).
Conta ainda com o potencial evangelizador dos pobres como
protagonistas importantes na sinodalidade da Igreja. Eles são a
manifestação de uma vida teologal animada pela ação do Espírito Santo, constituindo um lugar teologal, abordado pelo olhar do
Bom Pastor (EG, n.124, 125, 126).
• Em síntese, segundo o olhar de Francisco, os elementos fundamentais para uma Igreja Sinodal são: o lugar prioritário do Povo
de Deus, que deve ser escutado e participar ativamente da vida
eclesial; a capacitação para a missão evangelizadora de cada cristão, em função de seu batismo; o respeito à consciência de cada
indivíduo na Igreja; a autoridade vista na perspectiva do serviço
à comunidade; o respeito às instâncias intermediárias na Igreja;
a ﬁdelidade ao Espírito Santo sempre a renovar a caminhada dos
ﬁéis; o importante papel enriquecedor dos pobres para o conjunto da Igreja.

Imagens desse encontro:
1. Capa do Roteiro do 4º Congresso Missionário Nacional/2017;
2. blogdocrato.blogspot.com;
3. Arquivo pessoal: Neuza Mafra
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