
Lá vem o trem

das

CEBs



1. GT de Formação/Ampliada Nacional das CEBs 
do Brasil!  

2. A Cartilha: 

Objetivo:
Contribuir no processo de formação das 

comunidades, das lideranças das CEBs 

e de outros grupos e pastorais que 

desejarem,  afim de fortalecer e 

sustentar  a caminhada como na 

vivência comunitária da fé ligada à vida,  

e no compromisso sócio transformador 

que o seguimento de Jesus de Nazaré 

nos propõe!



TEMAS FUNDAMENTAIS PARA SUSTENTAR A VIDA E A MISSÃO 

DAS CEBs NO SEGUIMENTO DE JESUS DE NAZARÉ, HOJE.



NO FINAL DE CADA ENCONTRO UM TEXTO: 

Aprofundando a Conversa 



Oferecemos a cartilha: CEBs caminhando com Jesus 

de Nazaré, como uma carta amorosa de Deus  para 
com a gente!

“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”.

(Marcelo Barros)

“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”.

(Marcelo Barros)



1º Encontro: QUEM É JESUS PARA NÓS HOJE?



JESUS CRISTO

Jesus Cristo, embora fosse de condição 

divina, não se apegou ciosamente a ser 

igual em natureza a Deus, seu Pai.

Mas esvaziou-se de sua glória e assumiu 

a condição de um escravo, fazendo-se 

semelhante aos homens e mulheres .

Reconhecido exteriormente como homem, 

humilhou-se, obedecendo até à morte 

humilhante numa cruz.

Por isso Deus o exaltou e deu-lhe o nome 

mais sublime, e elevado muito acima de 

outro Nome. 

Jesus Cristo é Senhor para a glória de 

Deus Pai!

Fl 2,6-11



Jesus de Nazaré: Carpinteiro, filho de carpinteiro
(cf. Mc 6,1-6; Mt 13,53-58; Lc 4, 23-24)

"E o Verbo se fez classe"

"No ventre de Maria 

Deus se fez homem. 

Mas, na oficina de José 

Deus também se fez classe."

(Dom Pedro Casaldáliga) 

QUEM É JESUS DE NAZARÉ? 

“E o Verbo se fez índio”.

O Verbo se fez carne.

O Verbo se fez pobre

O Verbo se faz índio...

Planta entre nós sua

maloca”.



JESUS DE NAZARÉ

Encarnação: Humanização de Deus em 
Jesus de Nazaré, o Verbo, a Palavra que 
se encarna em nossa história.
“Trabalhou com mãos humanas, pensou 
com inteligência humana, agiu com 
vontade humana, amou com coração 
humano” (Gaudium et Spes, 22).

Foi Perseguido, condenado e morto

(assassinado) na cruz (castigo dos

revoltosos políticos da época)

(Lc 23, 1-5; Jo 18,33-38).

“Padeceu (foi afligido, atormentado,

martirizado, “torturado”, sofreu, dores

físicas) sob Pôncio Pilatos”.



Foi condenado pelo poder religioso e pelo   

poder político com três acusações:  

Acusação do ponto de vista econômico: Jesus, fazendo

parte de um dos grupos de resistência contra a dominação

romana, é acusado de proibir o pagamento do tributo, não

aceitando a dominação do imperador sobre o povo

escolhido.

Acusação do ponto de vista político: toda pretensão

messiânica era vista como crime de lesa majestade, ou

seja, passível de morte (At 5,36-39).

Acusação do ponto de vista ideológico e religioso:
O ensinamento de Jesus é subversivo, pois não admite

que se coloque outro senhor no lugar de IAHWEH. Além

disso, Jesus ensina pela prática da justiça, da

solidariedade, da opção pelos últimos, colocando a Lei a

serviço da pessoa (Mc 2,23-28)

JESUS DE NAZARÉ



➔QUEM É JESUS DE NAZARÉ

À luz da fé pascal, vai se descortinando o sentido 

profundo da vida, morte e ressurreição de Jesus:

1. Jesus visto como profeta: Já durante sua vida,

assumindo os enfrentamentos advindos da realidade

da Palestina do seu tempo, Jesus era visto como

profeta. Após sua morte e sua ressurreição, as

comunidades compreenderam ainda melhor a morte

de Jesus na linha da tradição do martírio dos

profetas;

2 Jesus é o Messias: A grande expectativa

da vinda do Messias se insere dentro

da esperança de libertação que motivava

o povo esmagado durante séculos sob a

dominação estrangeira.



3. A morte de Jesus como expiação pelos

pecados e sacrifício de salvação: As

primeiras comunidades cristãs tinham

sempre as grandes referências da cultura

judaica e compreendiam o sentido da morte

de Jesus a partir destes referencias de sua

cultura

4. A morte de Jesus como Ato de

Solidariedade e Doação: O Novo

Testamento indica que a morte de Jesus se

inscreve no grande ato de solidariedade e

de amor de Deus: "Deus amou de tal forma

o mundo, que entregou o seu Filho único,

para que todo o que nele acredita não

morra, mas tenha a vida eterna.



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 a dos homens” 

(1Cor 1,25)

Foi por isso que muitos o 

seguiram, tornaram-se 

MÁRTIRES….Como Dorcelina, 

Ir. Doroty, Margarida Alves, Oscar 

Romero, Josimo Tavares….e 

tantos mais….

A verdade e a justiça 
estão do lado da

vítima e é do lado das 
vítimas do mundo que 

se pode encontrar
a Deus. Esta continua 

sendo a razão dos 
muitos martírios.

O martírio de nossas e nossos mártires nos ajuda a 

compreender o martírio de Jesus e o martírio de 

Jesus nos ajuda a compreender o martírio de 

nossas e nossos mártires (Dom Pedro Casaldáliga)



Agora, vamos nos 

perguntar:

➔É esse o Jesus Cristo que 

eu conheço e sigo?

➔Onde se fundamenta o 

conhecimento que tenho 

de Jesus?

➔E a minha prática...vai na 

mesma direção da prática 

de Jesus?



2º Encontro:

O Concílio 
Vaticano II, o 

Povo de Deus e 
as CEBs



➢ O Concílio Ecumênico Vaticano II realizou-se em  entre 1962 e 1965.
➢ Representa um marco para a história do cristianismo. Ele 

inaugurou uma nova era do Espírito no interior da vida da 

Igreja e de toda humanidade. 

➢ A Igreja buscou uma nova compreensão sobre sua natureza e 

missão no mundo.

A grande Novidade do Concílio Vaticano II
A Igreja como Povo de Deus, que peregrina na

história.

Inaugura uma nova compreensão eclesiológica:

todos/as, pelo batismo, participam da experiência

de morte e ressurreição de Cristo, marcados com

um mesmo selo, chamados a formar um só povo

entre os irmãos/ãs, na igualdade, como filhos e

filhas de Deus.



➢A Igreja é um corpo de serviço do Reino de Deus no mundo(GS 1).

➢A Igreja não existe para si mesma, mas para o Reino de Deus que, por

sua vez, não se esgota nela.

➢ Uma Igreja Povo de Deus, marcada pela ação

salvífica de Deus na história e pela experiência na

Trindade, onde todos/as são iguais e

diferenciados/as na sua missão específica e,

portanto, construtores da Igreja e protagonistas no

projeto de salvação.

➢ Todos os batizados participam do tríplice ministério

de Cristo: profético, sacerdotal e régio (cf. LG, 34-

36).

➢ Uma Igreja fortalecida pelo Espírito, que alimenta a

experiência particular da Igreja e sua comunhão

com toda a igreja universal.



O Concílio Vaticano II colocou a Bíblia na mão 

do povo e nos permitiu conectar-nos com 

nossa trajetória histórica.

Fé e vida – fé e compromisso



- Renovação Litúrgica 

- Colocou a Igreja no mundo  e voltada para as 

necessidades do mundo  - “sacramento do Reino no 

mundo”. 

- Valorizou a participação dos leigos/as em níveis vitais da 

ação pastoral da Igreja suscitando novas formas de 

participação a partir do surgimento de novos serviços e 

ministérios.

- Na América Latina do Concílio Vaticano II a Medellín, 

Puebla e Santo Domingo, Aparecida:

– A opção pelos pobres,  a formação de pequenas 

comunidades, das CEBs, da Teologia da Libertação, 

das Pequenas Comunidades  Religiosas Inseridas 

no Meio Popular, as Pastorais Sociais e entre outras

expressões...

Outras mudanças e renovações do Concílio Vaticano II a 

partir da visão de Igreja Povo de Deus:



➢ “Precisamos recuperar essa eclesiologia da 
Igreja Povo de Deus que principalmente as 
gerações mais jovens de presbíteros as vezes 
não entendem”

(Dom Giovane Pereira de Melo)



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!



O REINO DE DEUS E A SUA JUSTIÇA

3º ENCONTRO:



O Reino de Deus anunciado por Jesus é central 

na vida cristã e na missão da Igreja.

➔Já no Antigo Testamento, a centralidade do Reino de

Deus 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.

Deus reina no mundo pelo fato de ser bom 

e misericordioso com todas as criaturas, 

especialmente com os pobres e 

excluídos/as 

O  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



Jesus anunciou a chegada iminente do Reino do Pai. 

Sinais de sua presença: curas, expulsão de demônios, acolhida

de pecadores e desprezados, refeições com eles e elas.

Anuncio da Boa Nova da presença e justiça do Reino,

especialmente para os pobres.

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?

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?



“Igreja em saída a serviço da vida plena para todos e todas.”

O REINO DE DEUS, PASSA POR AQUI….

Na Evangelii Gaudium 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.”



Um convite a espelhar-se nas 

primeiras comunidades cristãs a 

partir dos Atos dos Apóstolos, e 

se reconhecer como 

CEBs – nosso jeito de ser Igreja e 

viver a fé!

Reafirmar a identidade das CEBs 

à Luz destas comunidades!

AS CEBs NO ESPELHO DAS 
PRIMEIRAS COMUNIDADES 

CRISTÃS

4º ENCONTRO:



Igreja das

Casas

Fruto do

Espírito

Santo

Une 

fé e vida

Oração 

e ação

Inspiradas 

nas Primeiras 

Comunidades

Cristãs

Realismo 

e utopia

Luta 

e festa

Eclesiologia 

do Concílio 

Vaticano II



Projeto Eclesial das Primeiras Comunidades
(cf. At 2, 42-47 e At 4, 32-37)

“Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, 

na  comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações em 

comum” (At 2,42).

As 4 colunas que as sustentavam no 

seguimento de Jesus:

➔Ensinamento dos Apóstolos;

➔Comunhão Fraterna;

➔Fração do Pão e

➔Orações em comum.



1. ENSINAMENTO DOS 

APÓSTOLOS 
• Ruptura com o ensinamento dos 

Escribas;

• Orientam-se pelo testemunho dos 

apóstolos e apóstolas – vida, morte e 

ressurreição de Jesus;

• Assumem o projeto libertador de Jesus.

2. COMUNHÃO FRATERNA
• Relações pautadas no amor, na justiça  

e na solidariedade com os pobres;

• Prática da partilha dos dons e dos bens.



3. FRAÇÃO DO PÃO 
• Dimensão eucarística das comunidades;

• Partilha do pão nas casas e com os pobres.

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”

CEBs, casa do Pão



4. ORAÇÕES EM COMUM

“...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)

CEBs, casa de Oração

• Comunidade que reza unida se fortalece junta 

• no compromisso com o projeto libertador 

• de Jesus de Nazaré.



O ROSTO DAS CEBs A PARTIR DO ESPELHO 

DAS PRIMEIRAS COMUNIDADES CRISTÃS

Vivência da fé:
➢ Palavra de Deus;

➢ Eucaristia;

➢ Igreja dos Pobres;

➢ Solidariedade com os empobrecidos/as; 

➢Compromisso sócio transformador da 

realidade; 

➢ Escola de formação de discípulas/os;

➢Missionárias/os – lideranças; 

➢ Profecia e Martírio; 

➢ Protagonismo das/os cristãos leigas/os; 

➢Ampla participação das Mulheres;

➢ Igreja ministerial.

➢ Igreja Sinodal



CEBs: “Trazem um novo 

ardor evangelizador e uma 

capacidade de diálogo com 

o mundo que renovam a 

Igreja” (EG 29)

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), células iniciais de

estruturação eclesial, buscam ser comunidades enraizadas na prática

histórica de Jesus de Nazaré e bebem do testemunho das primeiras

comunidades cristãs (At 2, 42-47; 4, 32-35). Como Jesus, assumem a

opção pelos pobres e a partir deles anunciam o evangelho do Reino a

todos. (Pe. Rodrigo Ferreira da Costa, SDN)



5º ENCONTRO: 

A OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS/AS POBRES



❑ Os empobrecidos e as empobrecidas;

❑ As mulheres vítimas de uma sociedade 

profundamente machista, patriarcal e 

misógina; 

❑ Os jovens; as crianças;

❑ As comunidades LGBTQIA+; 

❑ Os povos indígenas; os ribeirinhos; o povo 

negro
➔ E todas as pessoas que sofrem, que estão à

margem, que são impedidas de viverem uma

vida com dignidade por causa de um sistema

cruel, injusto, assassino e desumano.

QUEM SÃO OS SUJEITOS DE NOSSA REFLEXÃO?



➔ 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”

➔ A DSI e as Diretrizes Conciliares trazem,

aprofundam e aplicam os ensinamentos e a

opção de Jesus para os tempos atuais, sem

perder a essência de sua Mensagem.

EM QUE CONSISTE A OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS 

POBRES?

➔ A opção preferencial pelos pobres, 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.



A Realidade dos POBRES

• 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...



O ROSTO SOCIAL DA IGREJA 

A Pastoral de Rua, Vicentinos, Pastoral do 

Berço, Promoção Humana, creches, 

dispensário de remédios, albergues da 

misericórdia, Pastoral da Saúde, Servos da 

Alegria, casas de recuperação…..

“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.



A opção preferencial pelos pobres está implícita na fé

cristológica, N’aquele Deus que se fez pobre por nós,

para enriquecer-nos com sua pobreza (cf. 2Cor 8,9)”. O

serviço de caridade da Igreja entre e com os pobres é

um campo de atividade que caracteriza de maneira

decisiva a vida cristã, o estilo eclesial e a programação

pastoral. Torna a Igreja sempre mais missionária,

samaritana e profética. Deve atravessar todas nossas

estruturas e prioridades pastorais.(DAp 396)



A COMUNIDADE SE ORGANIZA

6º ENCONTRO:



Com a Exortação Apostólica “A Alegria do

Evangelho”(Evangelii Gaudium),o Papa

Francisco quer dar ânimo e coragem ao

Povo de Deus, pois trata do anúncio do

Evangelho no mundo atual.

Por isso insiste: “Não deixemos que nos

roubem a comunidade!” (EG, 92)

“O que é uma comunidade eclesial 

de base? 

Por que a gente precisa se reunir 

em comunidade? 

Para que e como podemos cumprir 

a missão que nos foi dada por 

Deus?”



➔Na Comunidade Eclesial de Base as pessoas se

conhecem 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.

➔É na Comunidade que são valorizados os

vários carismas e dons presentes.

➔Eles são colocados a serviço, por isso são

reconhecidos como ministérios da comunidade,

gerados por Deus.

“Não deixemos que nos roubem a comunidade!” (EG, 92)



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,

◼ Nos faz procurar a felicidade de todas as

pessoas como deseja o Pai (EG, 92).

O Papa insiste na 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).



➔ Somos chamados a ser comunidade de fé, justa e 

fraterna, fermento de Deus no meio da humanidade.

➔ Quando o amor de Deus é experimentado na vida em 

comunidade: a comunidade não pode se acomodar frente 

às injustiças e desigualdades que ferem a dignidade de 

todas as pessoas, em especial os mais pobres e 

vulneráveis. 

➔ Como nossa comunidade tem experimentado o dom da 

Profecia?

“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 105, 92).



➔ Pelo Batismo, todos nos tornamos membros vivos do povo 

de Deus. 

➔ É nesta igualdade comum que se funda a identidade e a 

dignidade da vocação dos cristãos leigos e leigas, expressa 

no sacerdócio comum.

➔ Na eclesiologia da comunhão os cristãos leigos  e leigas são 

sujeitos eclesiais chamados a colaborar na ação 

evangelizadora, em todos os âmbitos da Igreja e do 
mundo” (CNBB 105, 92).

Missão 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” (Doc. 105, 93).



CEBs, 
uma Igreja 

Sinodal

7ºENCONTRO:



Agora é tempo de ser Igreja,

Caminhar juntos, participar!

Caminhar juntos, é da natureza da 

Igreja!!

Para São Paulo a comunidade é igual a 

um corpo com muitos membros e

funções diferentes. 

Neste corpo nenhum membro ou função 

é superior ou inferior aos demais.

Assim é a IGREJA SINODAL. 

Um sinal da IGREJA EM SAÍDA…. 



A Sinodalidade 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.

Na prática...
➔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

➔Uma Igreja acolhedora 

dos ministérios e 

serviços.

➔É a Igreja da escuta...

Em que se destaca?

➔ Na Colegialidade episcopal, 

➔ Na valorização da Igreja 

local, 

➔ No reconhecimento da 

dignidade e do papel do 

laicato,

➔ Maior espaço para a mulher 

na Igreja...

➔ Igreja em missão, fé 

inculturada, 

➔ respeito à liberdade do 

cristão, 

➔ diálogo sincero com a 

sociedade atual”



Sínodo, sinodalidade, não é 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.”

Na tradição da Igreja, SÍNODO

servia para indicar o caminho 

feito pelo povo de Deus...

Sinodalidade: É o caminhar juntos da 
Igreja – o jeito de ser das CEBs!



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.

MAS EXISTEM RESISTÊNCIAS À 

IGREJA SINODAL….

Motivações: 

➔aversão a mudanças, 

➔medo da perda de poder e prestígio,

➔ceticismo pela complexidade da 

tarefa, 

➔sentimento de insegurança



Produção
GT de Formação da

Ampliada Nacional das CEBs

do Brasil  

Organização:

Ir. Eurides A. Oliveira
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