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“Lembro aos leigos que são também Igreja, 

assembleia convocada por Cristo para levar seu 

testemunho ao mundo inteiro. Todos os homens e 

mulheres batizados devem tomar consciência de que 

foram configurados com Cristo Sacerdote, Profeta e 

Pastor, através do sacerdócio comum do Povo de 

Deus. Devem sentir-se corresponsáveis na 

construção da sociedade segundo os critérios do 

Evangelho, com entusiasmo e audácia, em 

comunhão com os seus Pastores.”  

(Bento XVI, Di, 2007) 
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RESUMO 

 

O texto conclusivo da V Conferência do CELAM traz o Discipulado Missionário como 

elemento central para a ação pastoral e evangelizadora da Igreja presente na América Latina e 

retoma diretamente a eclesiologia conciliar de Igreja Povo de Deus. Nesse sentido, a ação 

missionária da Igreja latino-americana frente às realidades hodiernas exorta todo o Povo de 

Deus a assumir uma postura proativa, onde todos os batizados são chamados, a partir de seus 

dons, carismas, condições e ministérios, a se colocarem em estado permanente de missão. 

Percebe-se então que esse chamado é direcionado com muita força aos leigos. Uma vez 

pertencentes ao corpo místico de Cristo que é a Igreja são chamados a serem protagonistas e 

corresponsáveis na continuidade da missão de Jesus Cristo.  Contudo, apesar da clareza do 

documento, algumas barreiras impedem a aplicação prática dos anseios da V Conferência do 

CELAM. A tradicional tensão entre clero e leigos; a carência de uma formação teológica e 

integral do Povo de Deus; a dificuldade de diálogo entre hierarquia e sociedade; o comodismo 

e a falta de uma tomada de consciência por parte dos leigos impedem que o discipulado 

missionário se torne, de fato, uma prática constante nas comunidades. Diante dessas 

observações, o presente trabalho apresenta três urgências na Igreja da América Latina que 

podem estimular o discipulado missionário e evitar que o Documento de Aparecida se resuma 

a um belo texto teórico, porém, sem aplicação prática: A primeira delas consiste em uma 

mudança de mentalidade por parte de toda a Igreja, deixando de lado tendências 

hierarquizantes históricas; a segunda consiste no investimento em uma formação teológica e 

integral de todo Povo de Deus; por fim, é fundamental uma reforma nas estruturas eclesiais a 

fim de que a Igreja latino-americana adquira um rosto ministerial, onde seja reconhecida a 

corresponsabilidade e a comunhão de todos, clérigos e leigos na missão de Igreja.   

  

 

Palavras-Chave: Protagonismo Leigo; Discipulado Missionário; Corresponsabilidade Laical.   
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ABSTRACT 

 

The final text of the V CELAM Conference brings Missionary Discipleship as a central 

element for the pastoral and evangelizing action of this Church in Latin America and directly 

takes up the conciliar ecclesiology of People of God Church. In this sense, the missionary 

activity of the Latin American Church face of today's realities urges the entire People of God 

to assume a proactive stance where all the baptized are called, from his gifts, charisms, 

conditions and ministries to stay on a permanent state of mission. We can see then that this 

call is directed strongly to the laity. Once belonging to the mystical body of Christ, which is 

the Church, they are called to be protagonists and share responsibility in continuing the 

mission of Jesus Christ. However, despite the clarity of the document, some barriers prevent 

the practical application of the aspirations of the V CELAM Conference. The traditional 

tension between clergy and laity; the lack of a theological and integral formation of the People 

of God; the difficulty of dialogue between hierarchy and society; the self-indulgence and lack 

of awareness on the part of the laity prevent the missionary discipleship becomes, in fact, an 

established practice in the communities. Given these observations, this paper presents three 

urgencies in the Latin American Church that can stimulate missionary discipleship and 

prevent the Aparecida document to be summarized as a beautiful theoretical text, but without 

practical application: The first consists of a mentality change by the whole Church, leaving 

aside historical trends hierarchized; the second is investment in a theological and integral 

formation of the whole People of God; Finally, it is vital  a reform in church structures so that 

the Latin American Church gets a ministerial face, where the co-responsibility and 

communion of all, clergy and laity in the Church's mission be recognized. 

  

 

Keywords: Lay Protagonism; Missionary discipleship; Lay responsibility. 
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RIASSUNTO 

 

Il testo finale della V Conferenza del CELAM porta il Discepolato Missionario come un 

elemento centrale per l'azione pastorale ed evangelizzatrice della Chiesa in America Latina e 

riprende direttamente l'ecclesiologia conciliare di Chiesa Popolo di Dio. In questo senso, 

l'attività missionaria della Chiesa latinoamericana davanti alla realtà di oggi spinge tutto il 

Popolo di Dio ad assumere un atteggiamento proattivo in cui tutti i battezzati sono chiamati, 

dai suoi doni, carismi, condizioni e ministeri, per mettersi in stato permanente di missione. 

Possiamo vedere poi che questo invito è rivolto con grande forza ai laici. Una volta 

appartenente al corpo mistico di Cristo che è la Chiesa sono chiamati ad essere protagonisti e 

condividere la responsabilità di continuare la missione di Gesù Cristo. Tuttavia, nonostante la 

chiarezza del documento, alcune barriere impediscono l'applicazione pratica delle aspirazioni 

della V Conferenza del CELAM. La tradizionale tensione tra clero e laici; la mancanza di una 

formazione teologica e integrale del popolo di Dio; la difficoltà di dialogo tra la gerarchia e la 

società; la passività e la mancanza di consapevolezza da parte dei laici impediscono al 

discepolato missionario diventare, infatti, una pratica consolidata nelle comunità. Alla luce di 

queste osservazioni, questo testo presenta tre emergenze della Chiesa latinoamericana che 

possono stimolare il discepolato missionario e prevenire che il documento di Aparecida sia un 

bellissimo testo teorico, ma senza applicazione pratica: il primo consiste in un cambio di 

mentalità da tutta la Chiesa, lasciando da parte le cultura gerarchizzata; il secondo è un 

investimento in formazione teologica e integrale di tutto il Popolo di Dio; infine, è 

fondamentale una riforma nelle strutture ecclesiali affinché la Chiesa in America Latina 

acquiste un volto ministeriale che riconosca la corresponsabilità e comunione di tutti, clero e  

laici nella missione della Chiesa. 

 

Parole chiave: Protagonismo Laici ; Discepolato missionario; Corresponsabilità.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Em seu espírito de aggiornamento proposto pelo Papa João XXIII, o Concílio 

Vaticano II se caracteriza pela quebra de paradigmas que se constituíam como obstáculos para 

a abertura da Igreja à sociedade e para a concretização de Sua missão entre os povos. Uma das 

principais contribuições do concílio foi o reconhecimento de uma eclesiologia renovada que 

remete às práticas das primeiras comunidades cristãs. Aos moldes da eclesiologia presente nas 

cartas paulinas, os textos conciliares definem a Igreja como Povo de Deus, onde todos fazem 

parte do corpo místico de Cristo que é a Igreja. Essa guinada eclesiológica tende a superar a 

ideia de uma Igreja “sociedade perfeita”, centrada e encerrada na hierarquia, propondo uma 

Igreja mais dinâmica, onde todos os seus membros constituem-se protagonistas, cada qual a 

seu modo, da missão central da Igreja que é a continuação da missão de Jesus Cristo.  

 Nesse contexto, a Eclesiologia de Povo de Deus tende a superar as práticas de uma 

Igreja clericalizada, reconhecendo o protagonismo e a corresponsabilidade dos leigos na 

estrutura eclesial, atribuindo-lhes a dignidade de membros da Igreja de Jesus Cristo. Muito 

além de uma eclesiologia teórica o conceito de Povo de Deus aponta para a realidade prática 

onde toda a Igreja é chamada a atuar de forma dinâmica na sociedade, reformando suas 

estruturas e reconhecendo o protagonismo de todos. A própria estrutura da Constituição 

Dogmática Lumen Gentium deixa transparecer essa motivação; ao adotar o esquema Igreja 

Mistério, Povo de Deus e hierarquia o referido texto conciliar deixa claro que a Igreja é 

mistério de Deus no meio do povo, com o povo e para o povo; nessa estrutura os dons, 

carismas e ministérios, sejam eles leigos ou ordenados, constituem-se formas de serviço onde 

cada um dos membros do povo de Deus atua na Igreja a seu modo e em espírito de comunhão 

em prol da evangelização e do bem comum.  

 No entanto, o que se percebe na Igreja pós-conciliar, principalmente na Europa, é certa 

dificuldade em compreender e colocar em prática o conceito de Povo de Deus nas estruturas 

eclesiais. Ao mesmo tempo, essa eclesiologia conciliar foi amplamente criticada no continente 

Europeu ao ponto de ser praticamente excluída de reflexões posteriores. Porém, enquanto a 

Europa ofuscava o verdadeiro sentido da proposta conciliar de Igreja Povo de Deus a Igreja na 

América Latina proporcionou o devido impulso necessário à viabilização das propostas 

conciliares. As conferências episcopais de Medellín (1968) e Puebla (1979) reconhecem a 

necessidade dos povos latino-americanos e aponta para uma Igreja efetivamente missionária, 

aberta e inserida em todos os setores da sociedade.         
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 Em continuidade com as de mais conferências a V Conferência do Conselho Episcopal 

da América Latina e do Caribe, realizada em Aparecida no ano de 2007, retoma a proposta 

conciliar de Igreja Povo de Deus e aponta o discipulado missionário de toda a Igreja e 

reconhece o protagonismo e a corresponsabilidade dos leigos e leigas frente às realidades do 

continente. Para os bispos reunidos em Aparecida, o estado permanente de missão
1
 constitui-

se como urgência frente às realidades hodiernas e somente poderá se concretizar a partir do 

discipulado missionário consciente e responsável dos leigos, que devem atuar em uma via de 

mão dupla, ou seja, como Igreja e pelo sacerdócio comum levar a boa nova de Cristo à 

sociedade e como sociedade atuar na Igreja em prol da promoção do Reino de Deus.    

 De fato essa é uma grande contribuição dos bispos da América Latina para a 

construção de uma Igreja inclusiva e missionária como propões o Concílio Vaticano II. 

Porém, elementos práticos presentes nas estruturas eclesiais aparentemente se apresentam 

como empecilhos ao discipulado missionário e ao protagonismo dos leigos como 

corresponsáveis na continuidade da missão de Cristo: A tradicional tensão entre clero e leigos, 

construída ao longo dos séculos por uma Igreja centrada na hierarquia ainda exerce forte 

influência nas práticas pastorais das comunidades cristãs, fato que além de cercear o 

protagonismo dos leigos ainda cria dificuldade de diálogo entre hierarquia e sociedade; outro 

fator relevante está na falta de formação teológica e integral que prepare os leigos para 

atuarem como verdadeiros discipulados missionários, conscientes e envolvidos com a missão 

de promover o Reino de Deus.        

  Diante dessas constatações, a partir do texto conclusivo da V Conferência do CELAM, 

o objetivo deste trabalho é refletir sobre o protagonismo e a corresponsabilidade dos leigos na 

América Latina. Num primeiro momento a reflexão se desenvolve com o intuito de 

compreender contexto dos leigos na Igreja pós-conciliar e sua participação no discipulado 

missionário proposto pelo Documento de Aparecida. Em seguida, as pesquisas procuram 

identificar elementos práticos que contribuem negativamente para a concretização de um 

discipulado missionário leigo proativo e responsável como propões o Documento de 

Aparecida. Por fim, são apresentadas urgências para a Igreja latino-americana com o intuito 

de identificar elementos práticos voltados à viabilização e concretização do discipulado 

missionário leigo presente nas reflexões da V Conferência do CELAM.  

 

 

                                                             
1 Cf. DAp 213 
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CAPÍTULO I 

O DISCIPULADO MISSIONÁRIO LEIGO NO DOCUMENTO DE APARECIDA 

 

As reflexões da V Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, 

realizada na cidade de Aparecida no ano de 2007, entre outros elementos, traz o conceito de 

Discipulado Missionário como uma das novidades para a revitalização da evangelização no 

continente latino-americano, onde todos os batizados são chamados a exercerem seu 

protagonismo frente às propostas e urgências na evangelização do continente. Portanto, este 

primeiro capítulo, procura refletir sobre o discipulado missionário leigo no Documento de 

Aparecida (2007), texto conclusivo das reflexões da V Conferência, identificando a real 

responsabilidade de todos os batizados, Igreja Povo de Deus, na promoção do Reino através 

do discipulado e da práxis missionária nas comunidades paroquiais.  

Inicialmente, por meio de uma breve reflexão sobre o leigo na eclesiologia do Concílio 

Vaticano II será possível compreender sua missão na Igreja atual. A partir daí, e de forma 

mais ampla, o presente capítulo refletirá sobre a corresponsabilidade do leigo na vida eclesial 

segundo as realidades apresentadas pelo Documento de Aparecida, e como a Igreja da 

América Latina conclama seus membros a seguir Jesus Cristo, fonte e cabeça da Igreja.  

 

1.1. O leigo na Igreja: Do Concílio Vaticano II ao Documento de Aparecida  

  

A importância do leigo na Igreja é uma realidade que se torna evidente a partir da 

eclesiologia de Povo de Deus proposta pelo Concílio Vaticano II. Nela se retoma fortemente o 

conceito de sacerdócio comum pelo batismo e o leigo é colocado como sujeito eclesial na 

Igreja e no mundo como membro vivo do corpo de Cristo que é a Igreja. Nessa interpretação, 

o leigo é também convocado a atuar de forma participativa na Igreja, colocando seus dons e 

carismas a serviço do Evangelho e do próximo. 

Em Aparecida, percebe-se claramente a retomada da eclesiologia conciliar de Igreja 

Povo de Deus, considerando que a V Conferência do CELAM traz como novidade central o 

tema do Discipulado Missionário, onde todos os batizados, membros vivos da Igreja de Jesus 

Cristo, são chamados a se renovarem como cristãos e a reascenderem o ardor missionário, de 

forma a atuar em uma realidade pós-moderna marcada por desafios e problemas sociais, “à 
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maneira de um fermento na massa para construir uma cidade temporal que esteja de acordo 

com o projeto de Deus”
2
 

A esse respeito, Suess aponta que “o Documento de Aparecida propõe dar 

continuidade ao Concílio Ecumênico Vaticano II”
3
. Scopinho, por sua vez, além de perceber 

essa continuidade, também reconhece em Aparecida a eclesiologia conciliar de Igreja Povo de 

Deus e a corresponsabilidade de todos os batizados no processo de evangelização ao afirmar 

que: 

 

Em continuidade com o Concílio Vaticano II, a Conferência de Aparecida 
devolve a todo povo de Deus o que de direito lhe pertence por vocação 

batismal: a corresponsabilidade na missão de evangelizar e revitalizar o 

nosso modo de ser católico e nossas opções pessoais pelo senhor.
4
 

 

Portanto, compreender o papel e o lugar do leigo na Igreja é fundamental para 

posterior reflexão sobre discipulado missionário deste nas comunidades a partir do 

Documento de Aparecida. Assim, primeiramente faz-se necessário identificar quem é o leigo 

e sua relação com a Igreja de Jesus Cristo que o coloca como protagonista não somente na 

questão extraeclesial, mas, também no contexto intraeclesial, foco da presente pesquisa.  

 

1.1.1. O laicato na Igreja: a concepção cristã  

 

Definir o leigo na Igreja não é algo tão simples em virtude das várias interpretações e 

diferentes formas de utilização do termo ao longo do tempo. Em linhas gerais as definições 

mais comuns têm como ponto de partida a palavra grega laikós. Porém, a simples 

interpretação do termo e seu relacionamento com o contexto atual sem uma reflexão mais 

aprofundada pode acarretar certos erros de interpretação ou até mesmo interpretações 

anacrônicas. Nesse sentido, faz-se necessária uma análise mais ampla do termo a partir da 

concepção bíblica e cristã de povo de Deus.  

Partindo do Antigo Testamento, percebe-se que o fio condutor que transpassa todo o 

texto da antiga aliança consiste na intimidade de Deus com o povo de Israel, eleito por Ele e 

conduzido pela ação divina ao longo da história. A aliança feita com Abraão, que se estende a 

                                                             
2 DAp 505 
3 SUESS, Paulo. Dicionário de Aparecida, 40 palavras-chave para uma leitura pastoral do Documento de 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007. p.24.  
4 SCOPINHO, Sávio Carlos Desan. O Laicato na Conferência Episcopal Latino-Americana de Aparecida (2007). 

Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v.3, n.293, 2014. p.89.    
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toda sua descendência, torna a nação de Israel um povo distinto, diferenciado entre as demais 

nações. No novo testamento, esse conceito de povo eleito ganha novas interpretações e 

direcionamentos. O mistério da encarnação, paixão e ressurreição de Jesus Cristo permite que 

o conceito de povo eleito não seja restrito à nação de Israel, mas adquira uma conotação 

universal, onde todos aqueles que seguem ao Cristo e são batizados em nome da Santíssima 

Trindade também fazem parte dessa nação santa escolhida e separada por Deus. Nesse 

sentido, a palavra povo (em grego laós) na forma que é utilizada nos textos bíblicos indica 

justamente essa ideia de escolha, de adoção de um povo por parte de Deus. Portanto, uma 

interpretação mais aprofundada do termo leigo (laikós) somente é possível a partir da correta 

compreensão de povo (laós) de Deus, fortemente presente nos textos bíblicos. A esse respeito, 

e já adentrando na interpretação da palavra leigo o teólogo Lopes traz que:  

 

Etimologicamente o adjetivo leigo (laikós) deriva do substantivo grego laós 

que significa povo, adjunto ao sufixo ikós que designa uma categoria distinta 

ou inferior à outra na própria sociedade, de modo que, na cultura greco-
romana os leigos são a população em geral, distinta da classe dos seus 

administradores ou governantes. Na linguagem bíblica, o adjetivo leigo não 

é usado diferentemente do substantivo laós, o qual no Antigo Testamento 

designa todo Povo de Deus em oposição às nações pagãs, e posteriormente, 
no Novo Testamento, passa a designar a Igreja nascente, o novo Povo de 

Deus.
5
 

 

 

Ampliando um pouco essa interpretação e fazendo uso mais aprofundado da gramática 

grega, percebe-se que termo leigo, em sua raiz etimológica, origina-se do grego laikós, que 

consiste no substantivo laós (povo), como destaca o autor, porém é modificado pelo sufixo 

ikós que molda o substantivo transformando-o em um adjetivo, produzindo algo como 

popular ou do povo, fato que dificulta encontrar na palavra em si o contexto de categorização 

ou distinção e, mesmo que na cultura greco-romana o termo leigo fosse utilizado com tal 

conotação, o que prevalece na Igreja nascente é o conceito de povo (laós) do antigo 

testamento, porém não mais para enfatizar uma separação, mas sim para identificar a relação 

deste com Jesus Cristo, como destaca Miranda:  

 

Mais do que documentar a presença de categorias distintas – e opostas – no 

interior do povo de Deus, o Novo Testamento nos põe em contato com uma 

comunidade, a Igreja, que se define por sua relação com Deus ou com 
Cristo: Ekklesía tou Theoú (Igreja de Deus), Ekklesía tou Xristoú (Igreja de 

                                                             
5 LOPES; Leandro José. A Teologia do Laicato na Constituição Dogmática Lumen Gentium e nas Conferências 

do Episcopado da América Latina. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PUC/RS, 2012. p.13. 
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Cristo), laós Theoú (povo de Deus) Soma Xristoú (Corpo de Cristo). Os 

membros dessa comunidade são todos chamados de klétoi (eleitos), hagioi 

(santos), mathethai (discípulos), mas, principalmente, adelphoi (irmãos), 
pois formam uma adelfótes (fraternidade). O pano de fundo de todas essas 

expressões é a ideia de povo escatológico, que Deus reúne para si, para seu 

Reino, para a participação na vida eterna em Cristo, independente dos limites 

de uma nação, de uma cultura, das coordenadas de tempo e espaço.”
6
 

 

 

Dessa forma, o Novo Testamento não se utiliza da palavra laikós, mas sim de termos 

que, de fato, enfatizam a ideia de povo (laós) que, ao invés de indicar subdivisões e categorias 

de um povo, procura enfatizar a comunhão e unidade entre os cristãos apontando para uma 

realidade escatológica.  

Contudo, outro fato presente nos textos sagrados é o devido respeito com os apóstolos 

e também o reconhecimento da autoridade destes em transmitir a mensagem de Jesus Cristo. 

Nesse sentido é possível questionar se tais dados bíblicos não refletem uma prática da Igreja 

nascente voltada à categorização de fiéis onde os apóstolos se diferenciavam dos demais 

membros da comunidade cristã, fato que justificaria a utilização do termo leigo (laikós) 

também para identificar as práticas das primeiras comunidades. Almeida procura esclarecer 

esse questionamento afirmando que:  

 

O termo leigo, como se vê, não aparece no Novo Testamento. Apareceria, 

porém, a realidade por ele indicada? É difícil – para não dizer arriscado e 

anacrônico – identificar essa realidade. Um critério poderia ser o de tentar 
distinguir “apóstolos” (nos vários sentidos que este termo recobre) e “chefes 

de comunidade” (p. ex., proistaménoi, epískopos, presbýteros, etc.), de um 

lado, e os demais cristãos, de outro, que seriam considerados, então, leigos e 
leigas. Respeitar-se-ia, assim, o significado primitivo do termo leigo – que 

indica ao mesmo tempo pertença ao povo e distinção em relação aos chefes 

do povo – e não se faria violência ao texto, que, nunca é demais repetir, não 

recorre a esse termo.
7
 

 

Portanto, ainda seguindo o pensamento de Almeida, apesar da possibilidade de se 

identificar a realidade da divisão do Povo de Deus em categorias nas comunidades primitivas, 

assumindo-se assim a realidade do termo, é preciso ter cuidado com essa relação, pois, 

facilmente é possível cair em anacronismo, o que proporcionaria uma compreensão errônea da 

vida em comunidade dos primeiros cristãos. Assim, mesmo que se identifique essa realidade 

nas primeiras comunidades, essa categorização não deve ser interpretada como uma 

                                                             
6 ALMEIDA, Antônio José De. Leigos em que? Uma abordagem histórica. São Paulo: Paulinas, 2006. p.19. 
7 Ibid. p.21. 
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segregação ou aspecto de discriminação e redução da figura do leigo, mas sim como uma 

característica específica, ou seja, realidades diferentes dentro do mesmo povo.  

O Apóstolo Paulo, em suas cartas, coloca o Povo de Deus como corpo da Igreja e 

consequentemente corpo místico de Jesus Cristo, Senhor e cabeça da Igreja. Em sua teologia 

Paulo reconhece as diferenças e categorias estabelecidas nas comunidades. Reconhece, 

portanto, que a diversidade de dons é imprescindível para cooperação mútua e consequente 

colaboração na promoção do Reino de Deus.  

 

Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; diversidade de 

ministérios, mas o Senhor é o mesmo; diversos modos de ação, mas é o 

mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de 
manifestar o Espírito para a utilidade de todos. (1Cor 12,4-6)  

 

Nesse sentido, a teologia Paulina coloca que a verdadeira comunidade cristã é aquela 

em que todos, dentro de suas diferenças e especificidades, colocam seus dons e carismas a 

serviço do Reino de Deus, ou seja, os carismas são individuais, as categorias são distintas, 

porém, tudo deve ser colocado “para a utilidade de todos”. Assim, o leigo por meio do 

batismo é inserido no corpo místico de Cristo que é a Igreja e como “o corpo não se compõe 

de um só membro, mas de muitos” (1Cor 12,14), exerce sua função dentro de sua 

individualidade e identidade, cooperando com a edificação do Reino de Deus. 

Haight compreende essa teologia paulina como uma teologia de filiação, onde todos 

são morada e instrumentos do Espírito Santo, portanto, fazem parte do corpo místico de Cristo 

que é a Igreja. Para o autor 

 

essa teologia da filiação acarreta como consequência concreta o 

reconhecimento dos efeitos do Espírito como carisma de cada indivíduo na 
Igreja. Uma Igreja repleta do Espírito é uma comunidade carismática. Cada 

membro é agraciado pelo Espírito de uma maneira que excede os próprios 

talentos naturais. Todos os carismas, no entanto, estão a serviço de e em 

harmonia com a unicidade da Igreja.
8
  

 

A maioria dos comentários bíblicos também reforça essa ideia de unidade na 

diversidade de dons e a orientação carismática por meio da ação do Espírito em todos. 

Murphy-O´Cornnor, por exemplo, aponta que o texto paulino presente em 1Cor 12,1-11 surge 

para responder à pergunta feita pela comunidade de Corinto a respeito dos dons do Espírito 

Santo, ou seja, um questionamento que “diz respeito à hierarquia dos dons espirituais”. Nesse 

                                                             
8 HAIGHT, Roger. A comunidade cristã na história. Eclesiologia Histórica. V.1. São Paulo: Paulinas, 2012. 

p.143.   
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sentido Paulo, por meio do texto que se estende até 1Cor 14,40, “discerniu que uma 

competitividade egocêntrica era danosa à unidade da Igreja”. Também, no mesmo comentário 

o autor coloca que os “dons têm uma origem comum” e, portanto, “devem servir a uma  

finalidade comum”. Mais além, em relação aos versículos 14 a 20 do capítulo 12 da mesma 

carta aos Coríntios, o autor coloca que a diversidade do povo está enraizada na unidade. 

“Assim como o corpo humano necessita de membros diferentes (vv. 14-20), também a Igreja 

necessita de uma diversidade de dons espirituais, e cada um contribui de uma maneira 

específica”.
9
 

  Concluindo, independentemente dos dons, carismas e categorizações, a Igreja de Jesus 

Cristo é composta por um povo e se caracteriza e se identifica a partir dessa realidade. É por 

meio do povo, dotado de carismas e dons distintos – e consequentemente responsabilidades 

distintas – que se edifica a Igreja e se promove o Reino de Deus.   

  

1.1.2. As primeiras comunidades e a vida em comunhão 

 

Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão 

fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois 
numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos 

apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em 

comum: vendiam suas propriedades e bens, e dividiam-nos entre todos, 
segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se 

assíduos no Templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com 

alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia 
de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que 

seriam salvos. (At 2,42-47) 

 

A perícope dos Atos dos Apóstolos apresentada traduz de forma resumida, porém 

extremamente clara, a dinâmica da vida das primeiras comunidades Cristãs. Nelas, a palavra 

chave era a comunhão, não somente uma comunhão de bens materiais, mas também dos bens 

espirituais, os dons de Deus, dessa forma, “punham tudo em comum”. A esse respeito Dillon 

aponta que  

a comunidade fiel ao didaché de Jesus até os apóstolos é um dos principais 

argumentos de Lucas-Atos (1,1-85; Lc 1,1-4). Comunhão fraterna: koinonia, 

termo usado apenas aqui nos escritos de Lucas, mas treze vezes nos textos de 

                                                             
9. Cf. O´CONNOR, J. M., O.P. Segunda Carta aos Coríntios. In: BROWN, R.E.; FITZMYER, J.H.; MURPHY, 
R.E. (edi.). Novo Comentário Bíblico São Jerônimo, Novo Testamento e Artigos Sistemáticos. São Paulo: 

Academia Cristã/Paulus, 2011. p.476. 
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Paulo, conota o vínculo de responsabilidade de mútua prescrita aos crentes 

por seu assentimento ao evangelho (2Cor 8,4; 9,13; Gl 2,9-10).
10

 

 

Outra característica bastante relevante presente na perícope é o reconhecimento da 

autoridade dos Apóstolos. Neles, os neoconvertidos que aderiam à Boa Nova de Jesus Cristo e 

eram batizados, buscavam os ensinamentos, admirando os “prodígios” por eles realizados. 

Assim, é possível verificar que, apesar da autoridade dada aos apóstolos devidamente 

reconhecida, a prática pastoral era comum, onde todos se engajavam “unânimes” na 

promoção do bem comum. Todos se reconheciam como Povo Eleito de Deus a partir da nova 

aliança firmada por Jesus Cristo e membros efetivos da Igreja por meio do batismo. 

 
Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real uma nação santa, o povo de 

sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele 

que vos chamou das trevas para sua luz maravilhosa, vós que outrora não 

éreis povo, mas agora sois Povo de Deus, que não tínheis alcançado a 
misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. (1Pd 2,9-10)  

 

Dessa forma, é possível verificar que as primeiras comunidades, ao reconhecer a 

autoridade dos apóstolos identificam neles um diferencial destinado a condução e instrução do 

Povo de Deus. Assim, voltando às reflexões de Almeida
11

, é possível intuir que as práticas 

cristãs das primeiras comunidades já apresentavam certa realidade no que diz respeito à 

categorização entre leigos (laikós) e pastores.  

 

Uma questão preliminar consiste na constante existência dos leigos na vida 
eclesial. Esta afirmação não se reduz a uma constatação história e 

quantitativa, mas implica uma existência teológica e qualificativa. Um dado 

teológico fundamental é o de que desde os primórdios do cristianismo pelo 
Sacramento do Batismo as pessoas são constituídas membros da Igreja (cf. 

Mt 28,19). A distinção entre os membros nas formas de vida eclesial 

(hierarquia, religiosos e laicato) é verificada em dois aspectos: primeiro pelo 

aspecto dogmático, porque o batismo é condição para assumir uma das 
formas específicas da vida cristã eclesial; segundo pelo aspecto histórico, 

uma vez que a distinção entre hierarquia e laicato está vinculada à fundação 

da Igreja, é um erro teológico e sociológico reduzir exclusivamente a Igreja 
aos clérigos (hierarquia e monges/religiosos).

12
 

 

O que é interessante destacar é que, apesar de se verificar nas primeiras comunidades 

uma realidade da categorização e reconhecimento do diferencial entre pastores e demais 

                                                             
10 DILLON, Richard J. Atos dos Apóstolos. In: BROWN, R.E.; FITZMYER, J.H.; MURPHY, R.E. (edi.). Novo 

Comentário Bíblico São Jerônimo, Novo Testamento e Artigos Sistemáticos. São Paulo: Academia Cristã/Paulus, 

2011. p.333. 
11 Vide nota 6 
12 LOPES, Leandro José. Op cit. p.11.   
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membros da comunidade cristã, a prática eclesiológica que se pode identificar não é a de uma 

Igreja institucionalizada composta pelo clero, mas exatamente aquela caracterizada pelo 

conceito de “Povo de Deus” e “comunhão”, onde, todos se identificam como Igreja, casa de 

Deus, povo (laós) de Deus, pedra viva, nação eleita e preciosa (Cf. 1Pd 2,9-10). 

 

A casa de Deus (2,4-10). A pedra viva... eleita e preciosa: o escritor antecipa 
sua citação de Is 28,16 e Sl 118,22 em 2,6,7, ao indicar sua descrição da 

igreja como o novo “edifício espiritual” (2,5) 5. Pedras vivas... formado pelo 

Espírito Santo (cf. 4,17), para um sacerdócio santo... sacrifícios espirituais: 
os cristãos, vistos coletivamente como um corpo de sacerdotes (2,9), 

apresentam sua vida de fé e amor da Deus como um sacrifício (cf. Rm 12,1; 

Ef 5,2; Fl 4,18).
13

  

  

Portanto, a eclesiologia que se pode extrair das primeiras comunidades caracteriza-se 

pelo conceito de Igreja Povo de Deus e de Comunhão, onde todos, independentemente de suas 

características, dons e carismas formavam uma única Igreja de Jesus Cristo. Essa constatação 

é uma chave de leitura para se compreender as reformas propostas pelo Concílio Vaticano II 

que, ao mesmo tempo, procura promover a abertura da Igreja às novas realidades bem como 

resgatar práticas da Igreja das primeiras comunidades. Um desses resgates é exatamente a 

Eclesiologia de Povo de Deus proposta pela Constituição Dogmática Lumen Gentium.  

 

1.1.3. O Laicato no Concílio Vaticano II: Uma nova realidade eclesiológica  

 

O Concílio Ecumênico Vaticano II certamente foi um marco para a Igreja, tendo em 

vista a abertura desta para um mundo repleto de transformações. “Uma interpretação 

importante e fundamental do significado do Vaticano II diz respeito ao confronto histórico e 

estrutural da Igreja Católica com a modernidade”
14

. Diante das novas transformações que 

foram ocorrendo na sociedade, onde muitas delas levantavam situações de crise, a teologia 

sentiu-se desafiada a proporcionar uma resposta capaz de afirmar o conteúdo da mensagem 

cristã diante do mundo. 

Assim, “o Concílio Vaticano II, convocado por João XXIII para o dia 11 de outubro 

de 1962, procura responder a estas questões importantes e emergenciais do mundo 

                                                             
13 DALTON, William. Primeira Carta de Pedro. In: BROWN, R.E.; FITZMYER, J.H.; MURPHY, R.E. (edi.). 

Novo Comentário Bíblico São Jerônimo, Novo Testamento e Artigos Sistemáticos. São Paulo: Academia 

Cristã/Paulus, 2011. p.659. 
14 WANDERLEY, Luiz Eduardo. Alguns pontos sobre os leigos e o Vaticano II. In: PASSOS, João Décio (org.). 

Sujeitos no Mundo e na Igreja. São Paulo: Paulus, 2014. p.94. 
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moderno”
15

. Porém, além de oferecer respostas às realidades do mundo, o Concílio também se 

preocupou em reformar as estruturas de Igreja a fim de torna-la presente e ativa na sociedade, 

substituindo “o esquema [então] vigente: Igreja e mundo como se fossem duas realidades 

supremas e independentes, pelo esquema Igreja no mundo, onde a Igreja deve ser uma 

presença consorte, animadora e transformadora”16 nas realidades humanas.    

 

A mais importante contribuição para a unidade, por parte da Igreja e, tarefa 

essencial do Concilio seria o programa mencionado por João XXIII, 
aggiornamento. Uma atualização da Igreja, de inserção no mundo moderno, 

onde o cristianismo deveria se fazer presente e atuante. O ponto fundamental 

dos seus discursos estava no fato de explicitar com clareza as falhas da Igreja 
e insistir na necessidade de profundas mudanças.

17
  

 

Desta forma, uma das principais atualizações conciliares consiste na apresentação de 

uma eclesiologia renovada - mas que ao mesmo tempo recupera as práticas da Igreja das 

primeiras comunidades - que inclui a todos na missão de evangelizar, onde cada um, por 

intermédio do batismo, se constitui como Igreja de Jesus Cristo.  

Para Fuellenbach
18

 “a imagem favorita do Concílio foi a visão paulina da Igreja como 

o novo Povo de Deus” e essa preferência remete a três imagens bíblicas fundamentais para a 

compreensão do dinamismo dessa eclesiologia: Igreja como o novo Povo de Deus; Igreja 

como corpo de Cristo; Igreja como templo do Espírito Santo. Na visão do autor essas imagens 

foram escolhidas por representam a dimensão trinitária da Igreja e a intenção do Concílio em 

destacar o aspecto comunitário da Igreja Povo de Deus, que se desenvolve a exemplo da 

relação perfeita da Trindade. Portanto a Igreja é povo em seu aspecto comunitário mais 

profundo e,  

 

o pano de fundo dessa concepção comunitária é uma eclesiologia nos moldes 
daquela que transpareceu durante o Vaticano II, a saber, a eclesiologia de 

comunidade que assume a imagem da realidade de ser um ícone da 

comunidade trinitária. A Igreja deveria ecoar a inter-relação das três Pessoas 
que em conjunto constituem a Divindade. A Igreja é chamada a ser, num 

nível finito, aquele tipo de realidade que Deus é na eternidade.
19

 

 

                                                             
15 KUZMA, Cesar. Leigos e Leigas, Força e esperança da Igreja no Mundo. São Paulo: Paulus, 2009. p.65. 
16 PIRES, Dom José Maria. Concílio Vaticano II, testemunho de um padre conciliar. In: ABREU, Elza Helena 

de; SOUZA, Ney de (Orgs.). Concílio Vaticano II, Memórias e Esperança para os Tempos Atuais. São Paulo: 
Paulinas/UNISAL, 2014. p.22.    
17 SOUZA, Ney de. Vaticano II, um porto de chegada ou de partida?. Religião e Cultura, Rio de Janeiro, v.9, 

2010.  
18 FUELLENBACH, John. Igreja Comunidade para o Reino. São Paulo: Paulinas, 2006. p.67 
19 Ibid. p.73. 
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Nesse sentido, a eclesiologia conciliar de Povo de Deus não somente aponta para uma 

realidade escatológica do Reino de Deus, mas também busca a vivência desse mesmo povo 

em plena comunhão e mutualismo; reconhece, portanto, que a Igreja se faz presente na vida 

das comunidades e na história humana através da relação e da comunhão. Essa interpretação 

indica também a realidade missionária da Igreja onde o Povo de Deus, unido em comunidade, 

é chamado a assumir sua responsabilidade missionária na promoção do Reino.  

Com base nessa concepção de Igreja/Povo, os documentos conciliares, principalmente 

a constituição dogmática Lumen Gentium, apontam para um apostolado mais intenso e 

missionário por parte dos fiéis e conclama a todos os batizados, “Igreja Povo de Deus”
20

, a 

atuarem na Igreja e no mundo a fim de que a mensagem cristã seja difundida nesse mundo 

repleto de transformações. Portanto, a mudança empreendida por esse Concílio “demarca 

oficialmente a passagem de uma eclesiologia da Igreja sociedade perfeita organizada 

hierarquicamente e distante do mundo para uma eclesiologia de Igreja Povo de Deus, 

comunhão de diversidade e sinal do Reino de Deus na história”
21

. 

 

Como primeira questão está a superação da noção da Igreja como Sociedade 

Perfeita. Essa superação se realizou mediante o resgate e a aplicação da 
categoria de mistério na Constituição Dogmática Lumen Gentium. A noção 

de mistério é fundamental, pois indica a natureza e a missão da Igreja, como 

sendo os dois lados de uma única moeda: “sinal” e “instrumento” da 

salvação de Deus no mundo. Sobre este aspecto a Igreja é mysterion lunae, 
uma vez que reflete a luz de Cristo, conforme os desígnios salvíficos da 

Santíssima Trindade, revelados na história da humanidade, pela Encarnação 

do Verbo, em Jesus de Nazaré. De acordo com essa concepção, a Igreja não 
é simplesmente uma instituição social e política de caráter religioso, igual a 

um estado moderno ou uma multinacional, mas é o Povo de Deus peregrino 

numa história eminentemente escatológica.
22 

 

Assim, uma vez compreendido que a Igreja deve ser sinal do Reino de Deus que se 

insere na história humana, fica evidente a necessidade que clama ao apostolado missionário. 

Nesse sentido, o Concílio inclui diretamente os leigos, considerando-os membros vivos da 

Igreja e, na condição de sujeitos eclesiais, corresponsáveis na promoção do reino de Deus por 

meio do sacerdócio comum adquirido pelo batismo. Corroborando, Passos coloca que “o 

Concílio Vaticano II se relaciona diretamente à questão do laicato como evento que 

                                                             
20 Cf. LG, 9 
21 PASSOS, João Décio. Sujeitos no Mundo e na Igreja. São Paulo: Paulus, 2014.  p.9.  
22 LOPES, Leandro José. Op cit. p, 40. 
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significou, ao mesmo tempo, ponto de chegada e ponto de partida de uma nova práxis e 

concepção eclesiais”
23

. 

É possível verificar, então, que o Vaticano II teve como preocupação compreender e 

reconhecer o papel dos leigos na Igreja e como Igreja, superando-se assim uma eclesiologia 

puramente hierárquica e clerical onde o leigo se colocava como uma segunda classe de 

cristãos (ponto de chegada) e ao mesmo tempo apontar para a necessidade de uma práxis mais 

incisiva por parte dos leigos (ponto de partida).  

 

O Concilio Vaticano II emprenhou-se em superar a visão de dois gêneros de 

cristãos. Depois de enfatizar o caráter de mistério/sacramento da Igreja, quis 

introduzir um conceito que englobasse todos os fiéis antes de qualquer 
diferenciação interna. Para isso, escolheu a categoria Povo de Deus; com 

isso, recuperou a dimensão bíblica de história, de aliança e eleição, de 

consagração/missão e de peregrinação rumo ao reino escatológico.
24

   

 

O teólogo Lopes afirma que, o Concílio Vaticano II, diante da relevância eclesiológica 

se relaciona de tal forma com os leigos que “dedicou o IV capítulo da Constituição Dogmática 

Lumen Gentium para discorrer sobre os leigos, [fato] nunca visto na história dos Concílios”
25

. 

Contudo, não apenas apresenta a dignidade do leigo como Igreja Povo de Deus, mas, convida 

o leigo a ser agente, protagonista, ou seja, sujeito eclesial, colaborando de forma ativa na 

evangelização e demais obras de Igreja. “Os leigos, que devem tomar parte ativa em toda a 

vida da Igreja, não devem apenas impregnar o mundo com o espírito cristão, mas são também 

chamados a serem testemunhas de Cristo, em todas as circunstâncias, no seio da comunidade 

humana”
26

.  

A Constituição Conciliar sobre a Igreja, Lumen Gentium, ao longo de seu texto vai 

construindo uma eclesiologia que coloca todos os filhos de Deus como membros de um só 

corpo que é a Igreja. Nesse sentido, a Igreja não mais se compreende como uma instituição 

fechada na hierarquia, mas sim, como uma nação santa onde o Reino de Deus já se faz 

presente entre seus membros que peregrinam para a plenitude em Cristo Jesus.  

Essa eclesiologia certamente aponta para o discipulado missionário, pois, resgata o 

dinamismo das primeiras comunidades e conclama a todos a serem verdadeiramente Igreja e 

viverem ativamente o seguimento a Jesus Cristo. Uma vez que todos são Igreja, são também 

convidados a participarem da promoção do Reino, participando do sacerdócio comum em 

                                                             
23 PASSOS, João Décio. Op cit. p.9. 
24 WANDERLEY, Luiz Eduardo. Op cit. p.97. 
25 LOPES, Leandro José. Op cit. p,42.   
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Cristo Jesus e, dotados do tríplice múnus, chamados a exercer na Igreja e no Mundo, cada um 

de acordo com seus dons e prerrogativas a missão sacerdotal, profética e real.    

 

1.1.3.1. O Sacerdócio Comum a serviço da missão 

 

 O Decreto conciliar Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos, ao 

reconhecer a participação destes na Igreja, afirma que 

 

o dever e o direito ao apostolado advêm aos leigos da sua mesma união com 
Cristo cabeça. Com efeito, inseridos pelo Batismo no Corpo místico de 

Cristo, e robustecidos pela Confirmação com a força do Espírito Santo, é 

pelo Senhor mesmo que são destinados ao apostolado. São consagrados em 
ordem a um sacerdócio real e um povo santo para que todas as suas 

atividades sejam oblações espirituais e por toda a terra deem testemunho de 

Cristo.
27

  

  

Nesse sentido, o batismo configura cada fiel ao corpo místico de Cristo que é a Igreja, 

tornando-o membro vivo e participante da missão da Igreja de santificar e evangelizar 

constituindo-o como sacerdote, profeta e rei. A constituição dogmática Lumen Gentium 

aponta que “o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, embora 

se diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mutuamente um ao outro; 

pois um e outro participam, a seu modo, do único sacerdócio de Cristo”
28

. Percebe-se então, 

que esse reconhecimento da dignidade e a participação de todos os seus membros, cada qual 

com seu carisma e prerrogativa, não tem o intuito igualar o sacerdócio comum dos leigos ao 

sacerdócio ministerial ordenado, mas procura realçar a missão de todos, leigos e clérigos, no 

projeto de Jesus Cristo. Para Larrabe, “a missão da Igreja transcorre e se exerce em duas 

coordenadas: a hierarquia, mediante o sacerdócio ministerial; e laical, mediante o sacerdócio 

comum dos fiéis, ambas funcionando em estreita conexão e comunhão”
 29

.      

Ao valorizar o sacerdócio comum dos fiéis a Igreja convida todo o Povo de Deus a se 

reconhecer como agente missionário de Jesus Cristo e assumir sua responsabilidade na 

promoção do Reino de Deus, como “uma nação santa, um povo adquirido para Deus” (1Pd 

2,9). Dessa forma, o conceito de sacerdócio comum orienta todo o Povo de Deus para o 

discipulado missionário, pois, participando do único sacerdócio de Cristo, cada um deve 

                                                             
27 AA 3 
28 LG 10 
29 LARRABE, José Luiz. Os leigos na Igreja. São Paulo: Loyola, 1992. p.39.   



27 
 

 
 

configurar-se a Ele e lançar-se a serviço do Reino.  Fuellenbach, ao refletir a Igreja como 

comunidade voltada para o Reino de Deus, coloca a missão como vocação do Cristão, um 

chamado de Deus, para o autor, a missão se consiste como fim último do ser cristão e essa 

missão nasce justamente pelo batismo:  

 

A missão é, portanto, o fim último de todo chamamento de Deus. Não somos 
chamados para ocupar um lugar de honra ou para receber vantagens 

pessoais. Ser chamado por Deus significa que estamos desempenhando uma 

tarefa em favor de Deus. Ser cristão significa ser chamado à missão pelo 
sacramento do batismo, o qual não é um passaporte para o céu ou um bilhete 

para entrar na vida eterna; é, acima de tudo, um chamado à missão.
30

          

  

Nesse sentido, compreender Igreja como Povo de Deus é reconhecer o sacerdócio 

comum, ambos os conceitos estão interligados e apontam para a missão. Portanto, da mesma 

forma que a V Conferência do CELAM retoma a eclesiologia de Povo de Deus ao propor o 

discipulado missionário, também é levada a reconhecer o sacerdócio comum como elemento 

central do seguimento a Jesus Cristo, pois, o modelo para o discipulado missionário proposto 

por Aparecida exige corresponsabilidade e iniciativa; exige que todos se sintam responsáveis 

e assumam uma postura ativa na evangelização. De certa forma, essa exigência recai com 

mais intensidade sobre os leigos, que são chamados a se conscientizarem de seu sacerdócio 

comum, pois, “conscientes de sua chamada à santidade em virtude de sua vocação batismal, 

são os que têm de atual à maneira de fermento na massa para construir uma sociedade 

temporal que esteja de acordo com o Projeto de Deus”
31

.    

 

1.1.3.2. Na Igreja e como Igreja: A atuação leiga na dimensão intraeclesial. 

 

Na condição de batizados todos os leigos e leigas são chamados a estarem presentes 

em todos os setores da sociedade, a fim de serem testemunhos vivos e perseverantes da 

mensagem evangélica e da ressurreição do Senhor.
32

 Contudo, não é apenas no mundo que o 

leigo deve atuar, deve ser protagonista também na Igreja através de seus esforços e dedicação, 

pois, “com efeito, o apostolado dos leigos, uma vez que dimana da sua própria vocação cristã, 

jamais deve deixar de existir na Igreja”
33

. Assim, leigos e leigas, em comunhão com a 

                                                             
30 FUELLENBACH, John. Op Cit. p.21. 
31

 DAp 505 
32 Cf. LG 38  
33 AA 1 



28 
 

 
 

hierarquia são chamados, além de ser presença de Deus no mundo, levar a Igreja e o 

evangelho de Jesus Cristo “a toda criatura” (Mc 16,15).  

Kuzma afirma que “os leigos, homens e mulheres, eram e são pessoas do mundo sim, 

mas eles também são pessoas da Igreja, que participam de seu ministério e são portadores de 

sua palavra”
34

. O Decreto Apostolicam Actuositatem, por exemplo, em diversas passagens
35

 

apresenta de forma clara que leigos e leigas, dotados do tríplice múnus, são também 

chamados a desempenhar atividades intraeclesiais que lhes são compatíveis em situações em 

que são convocados. Assim, o leigo, na condição de Igreja de Jesus Cristo, é chamado a atuar 

em diversas atividades práticas intraeclesiais como, por exemplo, à frente de pastorais, 

catequese, ministério extraordinário da comunhão eucarística, ministério da palavra, exéquias, 

na gestão das paróquias, associações, movimentos, enfim, a seu modo em todas as atividades 

da Igreja. Mas acima de tudo, por fazer parte do Povo de Deus que é a Igreja, deve também 

responsabilizar-se e cooperar, como Igreja, para a promoção do Reino. Também, diante dessa 

realidade eclesiológica a Constituição Sacrosanctum Concilium por sua vez também exorta a 

Igreja, entre outros pontos, a incluir a atuação dos leigos também nas ações litúrgicas, como 

por exemplo, na administração dos sacramentais
36

 e na celebração da palavra.  

 

Promova-se a celebração da Palavra de Deus nas vigílias das festas mais 

solenes, em alguns dias feriais do Advento e da Quaresma e nos domingos e 

dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote; neste caso, será um 
diácono, ou outra pessoa delegada pelo Bispo, a dirigir a celebração.

37 

 

Entre outros tantos textos conciliares que confirma a argumentação, uma das mais 

claras expressões da corresponsabilidade dos leigos na eclesiologia do Vaticano II está 

presente constituição dogmática Lumen Gentium. Por meio dos conceitos de Igreja Povo de 

Deus e Sacerdócio Comum o concílio inclui todos os batizados, ordenados ou não, na missão 

de evangelizar, ser Igreja de Jesus Cristo e participar da promoção do Reino de Deus.  

Assim, ser batizado é ser Igreja, estar inserido no corpo místico de Cristo que é a mais 

clara expressão de Igreja. Dessa forma, “como o corpo é um todo tendo muitos membros, e 

todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo” (1Cor 12,12), cada 

batizado é chamado a exercer seu protagonismo na Igreja e no mundo.
38

 Portanto, cada fiel, 

                                                             
34 KUZMA, Cesar; SANTINON, Ivenise Teresinha Gonzaga. A Teologia do Laicato. In: PASSOS, João Décio 

(org.). Sujeitos no Mundo e na Igreja. São Paulo: Paulus, 2014. p.128. 
35 Cf. AA 2;9;10;17. 
36 Cf. SC 79 
37 LG 35, 4 
38 Cf. LG 7 
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inserido nesse corpo místico de Cristo torna-se Igreja e, como Igreja, deve atuar tanto na 

esfera extraeclesial, sendo testemunhos de Cristo na vida quotidiana como nas práticas 

intraeclesiais que lhes são compatíveis. A Lumen Gentium afirma:  

 

O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, 

apesar de diferirem entre si essencialmente e não apenas em grau, ordenam-
se um para o outro; de fato, ambos participam, cada qual a seu modo, do 

sacerdócio comum do sacerdócio único de Cristo.
39

 

 

O apostolado do leigo, instituído pelo batismo sacerdote profeta e rei, está 

intimamente ligado, dentro de suas prerrogativas, à estrutura eclesial seja no discipulado 

missionário exercido na práxis pastoral como também na esfera litúrgica.  

 

Os leigos participam do múnus sacerdotal de Cristo na qualidade do 

sacerdócio comum dos fiéis. Devido a essa participação, são inseridos na 
vida litúrgica da Igreja, em seu significado amplo e profundo, de modo que a 

liturgia é o lugar e a forma teológicos do exercício desse apostolado.
40

 

 

Diante do exposto é possível observar que um dos elementos que possibilitam a 

abertura da Igreja para as realidades modernas, e a compreensão de sua inserção e integração 

com o mundo, proposta central do Concílio Vaticano II, está presente nessa teologia de 

Comunhão e Eclesiologia de Igreja Povo de Deus, onde todos, sem exceção e independente de 

sua condição (clérigos ou leigos), são chamados a auxiliar na promoção do Reino de Deus.  

  

1.2. O Laicato no Documento de Aparecida: Uma concepção missionária 

 

Nos tópicos anteriores foi possível compreender brevemente a eclesiologia do 

Concílio Vaticano II no que diz respeito à compreensão da realidade dos leigos no corpo 

eclesial. Como foi possível constatar, os leigos são exortados a ser verdadeiramente Igreja de 

Jesus Cristo por meio do batismo, e chamados a desempenharem importantes atividades tanto 

no mundo como no interior da Igreja, atividades estas voltadas ao seguimento de Jesus e à 

promoção do Reino de Deus. Esse chamamento está fortemente presente nas reflexões da V 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida em 

maio de 2007 que, seguindo a tendência das conferências anteriores, teve o objetivo de 
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identificar as urgências, desafios e diretrizes pastorais no processo de evangelização no 

continente e, em consonância com o Concílio Vaticano II, coloca o discipulado missionário de 

todos os batizados, Igreja Povo de Deus, como força motriz para a Igreja da América Latina 

frente às necessidades hodiernas.  

 

Em continuidade com o Concílio Vaticano II, a Conferência de Aparecida 

devolve a todo Povo de Deus o que de direito lhe pertence por vocação 

batismal: a corresponsabilidade na missão de evangelizar... Assim, papa, 
bispos, presbíteros, religiosos e religiosas, diáconos, leigos e leigas, todos 

são membros do único Povo de Deus, chamados a servir com um só 

distintivo que é comum a todos e a todas: discípulos missionários.
41

 

 

Diante dessas constatações fica claro que a V conferência do CELAM, em 

continuidade com as conferências anteriores, dedica boa parte da reflexão ao protagonismo 

dos leigos, porém, como coloca Scopinho, essa reflexão se dá “dentro de um novo contexto 

eclesial e social”
42

 que, investigado mais detalhadamente, remete a uma das principais 

preocupações do Documento de Aparecida, ou seja, a necessidade de um discipulado 

missionário e a urgência da missão em uma época de mudanças e carente de evangelização, 

onde, a mensagem de Jesus Cristo encontra dificuldades em atingir todos os setores da 

sociedade.  

O teólogo Lopes coloca que “nessa época emergente, a Igreja na América Latina 

pergunta-se pelas condições para realizar a evangelização, de modo que a missão é o eixo 

centrípeto da conferência”
43

. Essa afirmação se confirma a partir do discurso inaugural de 

abertura da Conferência de Aparecida, proferido por Bento XVI, que aponta as principais 

dificuldades na evangelização na América Latina e Caribe, e aponta para a necessidade de um 

impulso na evangelização no continente, sempre relacionando o desenvolvimento harmonioso 

da sociedade sem comprometer a identidade católica. 

Para tanto, Bento XVI aponta o discipulado missionário como ponto chave de reflexão 

para ações proativas para a evangelização no continente, exortando não só às estruturas 

clericais, mas sim, a todos os batizados, na condição de Igreja, a exercerem a verdadeira 

vocação dos seguidores de Jesus Cristo e, como é possível observar longo do texto do 

discurso inaugural, inúmeros elementos
44

 apontam para a importância do leigo na igreja no 

                                                             
41 SCOPINHO, Sávio Desan. Op cit. p.89. 
42 Ibid. p.78. 
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campo social, político e religioso, a fim de que o leigo seja testemunho da fé cristã onde o fiel, 

apaixonado pela verdade cristã dê testemunho de sua fé a fim de promover a justiça e a 

dignidade dos povos.  

Nesse contexto, Bento XVI apresenta a questão da “corresponsabilidade” do leigo “na 

construção da sociedade segundo os critérios do Evangelho, com entusiasmo audácia e em 

comunhão com os seus pastores”
45

. Não isolado, não minimizado, não apenas como 

ferramenta, mas como sujeito eclesial, dentro de sua missão de batizado, o leigo é responsável 

juntamente com o clero pela promoção da evangelização e da justiça social, tornando-se assim 

verdadeiro discípulo missionário de Jesus Cristo.  

A redação final do Documento de Aparecida segue em consonância com a afirmação 

do discurso pontifício e enfatiza a participação do leigo tanto nos ministérios intraeclesiais, 

desempenhando funções e ministérios na Igreja, como no testemunho extraeclesial, 

apresentando a Boa Nova de Jesus em todos os setores da sociedade por meio de sua prática 

religiosa e experiência de vida em Cristo.  

 

O entendimento dos bispos latino-americanos sobre o laicato, expresso no 

Documento Conclusivo de Aparecida, reforça o reconhecimento da 
importância dos leigos como protagonistas na estrutura interna da Igreja e na 

relação com a sociedade.
46

 

 

 

1.2.1. Contexto histórico e cultural que envolve a V Conferência do CELAM 

 

A realidade pós-moderna traz consigo particularidades e desafios que devem ser 

compreendidos e administrados por toda a sociedade. Na Igreja não é diferente; uma vez 

inserida no mundo deve preocupar-se com a realidade. Nesse sentido, para melhor 

compreender a função do leigo a partir de Aparecida é importante compreender o contexto 

histórico em que se desenvolve o documento, a fim de se identificar as chaves para sua 

interpretação. 

A V Conferência do CELAM se insere em uma realidade de instabilidade, onde “os 

povos da América Latina e do Caribe vivem hoje uma realidade marcada por grandes 

                                                                                                                                                                                              
Disponível em <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2007/may/documents/hf_ben-

xvi_spe_20070513_conference-aparecida.html>. Acesso em 02 mai., 2015. n.2, 4 e 5.  
45 Ibid. 5.  
46 SCOPINHO, Sávio Desan. Op cit. p.78. 
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mudanças que afetam diretamente suas vidas” 
47

, e “que não deixam de fazer sentir seus 

efeitos no âmbito da religião”
48

. O fenômeno da globalização
49

, sustentado pela tecnologia, 

nunca antes atingiu tamanha magnitude, proporcionando à sociedade um intercâmbio cultural 

em escala global e, consequentemente mudanças que, “com diferenças e matizes, afetam o 

mundo inteiro”
50

. 

Alimentada pelo capitalismo a globalização promove contínuas e rápidas mudanças 

que atingem todas as relações sociais que vão desde as relações voltadas à política e economia 

até as relações socioculturais e religiosas.
51

 Nesse sentido a sociedade é constantemente 

exposta ao novo e a gama de possibilidades faz com que se crie um fluxo de mudanças, onde 

o antigo é constantemente substituído pelas experiências do novo.  

Vale destacar aqui que essa realidade de mudanças e pluralidade não é novidade na 

América Latina, tampouco, situação histórica recente. O Concílio Vaticano II
52

, em sua 

constituição pastoral Gaudium et Spes já destacava a nova fase em que vivia a humanidade 

dos tempos conciliares e as profundas e rápidas mudanças que se apresentavam. Porém, 

alguns elementos contemporâneos exigem um novo olhar para essa realidade, ou seja, 

situações particulares que colocam a Igreja “em meio à luzes e sombras”  das grandes 

mudanças que afligem a todos
53

. O avanço tecnológico e científico, novas formas de relações 

                                                             
47 DAp 33 
48 MIRANDA, Mário de França. Igreja e Sociedade. São Paulo: Paulinas, 2009. p.107 
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Entende-se por globalização o processo de estreitamento das relações econômicas, políticas, sociais, culturais e 

tecnológicas entre países, promovendo intercâmbio e integração entre eles.  Apesar de alguns autores colocarem 

que a globalização não é um fenômeno moderno, pois, a relação entre países sempre ocorreu, o fenômeno se 

intensificou na modernidade e pós-modernidade, aliado à tecnologia e à expansão do capitalismo. Para Johnson, 

A globalização é um processo no qual a vida social nas sociedades é cada vez mais afetada por influências 

internacionais com origem em praticamente tudo, de laços políticos e de comércio exterior à música, estilos de 

vestir e meios de comunicação de massa comuns a vários países. Talvez a forma mais poderosa de globalização 

seja a econômica, na qual o planejamento e o controle expandem-se de um foco de interesse relativamente 

estreito – como uma empresa isolada que negocia em base regional ou nacional – para um foco global, no qual o 

mundo inteiro serve como fonte de trabalho, de matérias-primas e de mercados. (JOHNSON, Allan G. 

Dicionário de Sociologia. Guia prático de linguagem sociológica. Rio de Janeiro: ZAHAR , 1997. p.177.).Vale 

ressaltar que a globalização interfere também diretamente na cultura dos povos nela inseridos. Paviani afirma 

que “o conceito de globalização ligado às transformações econômicas, às revoluções científicas e tecnológicas 
estende-se ao domínio cultural, nivelando os valores éticos e os padrões de gosto, dissolvendo as tradicionais 

fronteiras entre público e privado, o indivíduo e o coletivo.” (PAVIANI, Jayme; DAL RI, Arnaldo. Globalização 

e Humanismo Latino. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. p.10). O Documento de Aparecida frequentemente faz 

menção à globalização para compreender os fenômenos sociais da América Latina, apontando o fenômeno da 

globalização sob aspectos positivos e negativos. Considerando-a como uma “conquista da família humana” (Cf. 

DI 60), em referência ao Discurso Inaugural da V Conferência do CELAM, proferido pelo Papa Bento XVI, 

ressalvando o caráter positivo da globalização, aponta que “lamentavelmente, a face mais difundida e de êxito da 

globalização é sua dimensão econômica, que se sobrepõe e condiciona as outras dimensões da vida humana” 

(DAp 61) 
50 DAp 34 
51 Cf. DAp 35 
52 Cf. GS 4 
53 DAp 20 
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de trabalho, novos meios de comunicação, multiplicação dos meios de ensino e difusão da 

informação, são exemplos quotidianos dessas recentes formas de mudanças.   

Fruto dessa realidade, um segundo ponto a ser considerado no contexto histórico e 

cultural que envolve a Conferência de Aparecida é a tendência social pós-moderna em romper 

com as estruturas tradicionais bem como com os modelos culturais pré-estabelecidos. Na 

chamada era da informação e do conhecimento, o homem pós-moderno passa a ser mais 

crítico tende cada vez mais a questionar os sistemas tradicionais pré-estabelecidos. Assim, em 

um mundo onde o novo é a tendência primordial aquilo que é tradicional tende a ser 

considerado obsoleto e prejudicial ao desenvolvimento humano. Essa realidade pede da Igreja 

uma resposta e uma nova forma de atuação, pois, “a cultura moderna avançada, a pós-

modernidade subjetivista [e], a sociedade do conhecimento avançam, intrépidas, interpelando 

a Igreja”
 54

, que é chamada a dar resposta aos anseios da sociedade.    

Trazendo à discussão o pensamento de Haight, essa nova forma de agir da Igreja e a 

necessidade de responder aos novos questionamentos sociais pressupõe o questionamento da 

eclesiologia tradicional de séculos de cristandade onde a hierarquia era um dos pilares do 

pensamento eclesiológico, fato que o autor chama de “Eclesiologia de Cima”
55

, onde “os 

níveis de poder e de autoridade têm seu fundamento em Deus e são descensionais. Na Igreja 

romana medieval, a linha descensional assumiu a seguinte forma: Deus, Cristo, o Espírito, 

Pedro, o papa, o bispo, o sacerdote, o leigo”
56

. Para o autor, “é razoável pensar que a 

globalização é em larga medida responsável por uma nova cultura intelectual que está sendo 

denominada pós-moderna e lança um desafio a uma eclesiologia de cima”
57

. Portanto, a V 

Conferência do CELAM se insere nesta nova realidade em que a nova forma de pensar, o 

pluralismo social, religioso e cultural faz com que a sociedade e também a Igreja não mais se 

identifique com esta estrutura hierárquica onde o poder é centralizado e descensional, mas 

sim, com uma Igreja mais participativa, inclusiva e descentralizadora, composta – 

interpretando o pensamento de Haight – por uma “Eclesiologia de Baixo”
58

, pautada nas 

realidades sociais, onde, a Igreja esteja, de fato, consciente de que também é parte ativa da 

sociedade pois é parte desta e não uma estrutura isolada.    

                                                             
54

 LIBÂNIO, João Batista. A Dimensão conflituosa da missão na sociedade do conhecimento. In: BRIGHENTI, 

Agenor; HERMANO, Rosário. A missão em debate: Provocações à luz de Aparecida. São Paulo: Paulinas, 

2010. p.42.  
55 Cf. HAIGHT, Roger. Op Cit. p.36.  
56 Ibid. p.36. 
57 Ibid. p.48. 
58 Cf. Ibid. p.77. 
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Outro ponto a ser considerado é a urbanização da pós-modernidade. Enquanto até 

meados do século XX a sociedade era predominantemente rural, o século XXI tem como 

predominância a realidade urbana, com suas características positivas e negativas. Nesse 

sentido é possível observar o dinamismo urbano onde a sociedade atual se edifica e ao mesmo 

tempo se adapta às rápidas mudanças propostas pela globalização, fato que proporciona o 

desenvolvimento de múltiplos espaços dentro de uma mesma sociedade, onde, a geografia da 

cidade cria inúmeras oportunidades e formas de relacionamentos. Conforme apresenta 

Susin
59

, essas oportunidades de novos espaços e relações estão intimamente ligadas e 

dependentes do sistema financeiro, fator que produz diferenças sociais alarmantes e situações 

onde a busca pelos atrativos da urbanização trazem fortes prejuízos aos mais necessitados e 

exclusão social. Nesse sentido, o autor reconhece que, frente a essa realidade “não se pode 

mais viver sem dinheiro, e este é o maior drama dos pobres em todas as latitudes do planeta”.  

Também, outra consequência da urbanização é a presença do diferente; nas sociedades 

urbanas atuais a pluralidade de pensamentos, etnias, culturas e formas de pensar constituem 

uma realidade rica e plural, mas que ao mesmo tempo pode suscitar conflitos. Como afirma 

Miranda, “a atual sociedade se caracteriza pela inevitável coexistência das diferenças que 

exige uma unidade que respeite e acolha em seu seio tal pluralidade. O mesmo vale para a 

Igreja, por se encontrar nesta sociedade, por abrigar etnias, culturas, mentalidades religiosas 

diversas”
60

.  

A V Conferência do CELAM, portanto, se desenvolve em meio a esse ambiente 

histórico onde a pluralidade da urbanização, as várias formas de organização social dentro do 

espaço urbano, os problemas sociais e formas de relacionamentos que mais tendem a excluir 

do que promover o bem comum, interferem também na relação da sociedade com a questão 

religiosa. Diante de tantas mudanças, formas de relacionamento, múltiplos espaços, agitação 

do dia a dia urbano e tantos outros elementos a Conferência de Aparecida apresenta como 

preocupação principal a evangelização, ou seja, como a Boa Nova de Jesus Cristo pode 

encontrar meios viáveis para sua difusão dentro dos espaços urbanos que se apresentam e 

produzir transformações. É justamente nesse contexto que se apresenta a centralidade da 

reflexão do Documento de Aparecida, ou seja, o Discipulado Missionário ativo e permanente, 

de toda a Igreja Povo de Deus.    

                                                             
59 SUSIN, Luiz Carlos. A mudança da vida rural para a vida urbana e o dinheiro como subsistência, cultura e 

sacramento. In: BRIGHENTI, Agenor; HERMANO, Rosário. A missão em debate: Provocações à luz de 
Aparecida. São Paulo: Paulinas, 2010. p.26. 
60 MIRANDA, Mário de França. Igreja e Sociedade. Op Cit. p.144. 
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A Igreja presente na América Latina considera que a compreensão eclesiológica do 

Concílio Vaticano II, Igreja “Povo de Deus”, aliada a atuação concreta de todos, leigos e 

clero, na Igreja e com a Igreja, como verdadeiros Discípulos de Jesus Cristo seja uma das 

urgências para a evangelização no continente.  É possível afirmar que a leitura e compreensão 

da mensagem do Documento de Aparecida têm como chave a compreensão da ação concreta 

dos leigos e leigas, membros vivos da Igreja, que são chamados a atuar no mundo como 

testemunhas de Cristo e na Igreja como membros vivos de seu corpo místico.  

Diante dessa breve contextualização, os tópicos a seguir têm o intuito de refletir sobre 

o real significado do Discipulado Missionário Leigo no Documento de Aparecida, levando em 

conta a dimensão do protagonismo leigo.  

 

1.2.2. O Discipulado Missionário Leigo 

 

A argumentação do tópico anterior teve o objetivo de propor uma reflexão sobre o 

contexto eclesiológico que envolve a V Conferência do CELAM, sempre no que se refere ao 

discipulado missionário leigo e ao leigo como sujeito eclesial. Apontou também algumas 

realidades da Igreja na América Latina que colocam o discipulado missionário leigo como um 

instrumento para concretização dos projetos de evangelização presentes no Documento de 

Aparecida. Aqui, será tratado de forma mais clara o conceito de discipulado missionário leigo 

na proposta do texto conclusivo da Conferência de Aparecida, partindo da seguinte afirmação: 

 

Em termos mais gerais, discípulo é aquele que aprende de um mestre e o 

segue. Nos evangelhos, o discípulo é uma pessoa chamada por Jesus (Lc 6, 
13), para segui-lo (Lc 9, 52-67), fazendo a vontade de Deus a ponto de 

aceitar até mesmo a possibilidade de uma condenação (Lc 14, 25ss). Como 

consequência desse discipulado, os seguidores de Jesus são chamados a uma 
vida amorosa entre eles (Jo 13, 15) e uma postura de humildade e confiança 

em Deus.
61

 

 

Ser discípulo é aderir à proposta de Jesus Cristo, confiando Nele, seguindo-O e agindo 

segundo o Evangelho, por sua vez, ser missionário é colocar-se em movimento, lançar-se na 

Igreja e no Mundo sendo cooperadores do Evangelho. Assim, o discípulo missionário é 

aquele que não somente acredita no Evangelho, mas, em comunhão com toda a Igreja, 

                                                             
61 VEDOATO, Giovani Marinot. O Cristão Hoje: Discípulo e Missionário de Jesus Cristo. Castelo Branco 

Científica, Colatina, n.3, 2013. p.2.  
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preocupa-se em difundir a Boa Nova por meio de sua fé e suas obras. É aquele que se lança 

em missão na Igreja e no Mundo e tem como suas as “alegrias e as esperanças, as tristezas e 

angústias dos homens de hoje”
62

.    

Assim, como já mencionado anteriormente, a palavra chave do Documento de 

Aparecida é o “Discipulado Missionário” no qual todos os batizados em Cristo Jesus são 

exortados a seguirem a Cristo de forma ampla e radical, a fim de que a mensagem do 

Evangelho seja difundida. O Documento de Aparecida, portanto, dá a devida importância às 

propostas do Concílio Vaticano II e, em espírito de continuidade com as conferências 

anteriores, preocupa-se com uma renovação da Igreja latino-americana exortando a todos a 

transmitirem, dentro da variedade de dons e carismas, o Cristo “o melhor presente que uma 

pessoa pode receber”
63

 

 

A V Conferência do Episcopado Latino-americano e Caribenho é novo passo 

no caminho da Igreja, especialmente a partir do Concílio Ecumênico 

Vaticano II. Ela dá continuidade e, ao mesmo tempo, recapitula o caminho 
de fidelidade, renovação e evangelização da Igreja latino-americana ao 

serviço de seus povos, que se expressou oportunamente nas Conferências 

Gerais anteriores do Episcopado (Rio, 1955; Medellín, 1968; Puebla, 1979; 
Santo Domingo, 1992). Em todas elas reconhecemos a ação do Espírito. 

Também nos lembramos da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para 

a América (1997).
64

 

 

O número do Documento de Aparecida acima citado resume de forma clara o que é ser 

discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo é aderir à proposta de Jesus Cristo, confiando Nele, 

seguindo-O e agindo segundo o Evangelho e fazendo a vontade do Pai. É nesse contexto que 

o Documento de Aparecida exorta a todos os batizados, principalmente aos leigos, a seguirem 

a proposta de Jesus Cristo e agir como sujeitos eclesiais na Igreja e no mundo, a fim de que a 

boa nova de Jesus Cristo seja conhecida por todos. Vedoato coloca que a V conferência do 

CELAM apresenta o tema do discipulado de três maneiras diferentes:  

 

a) Proximidade a Jesus Cristo – Os discípulos são convidados a entrar numa 

íntima união com ele; b) Animados pelo Espírito Santo – O mesmo Espírito 

que conduziu Jesus deve conduzir a vida dos discípulos hoje; c) Vivência na 

comunhão – Deve perpassar toda a vida do discípulo.
65

 

 

                                                             
62 GS 1  
63 DAp 29 
64 DAp 9 
65 Cf. VEDOATO, Giovani Marinot. op cit. p. 2-3 
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Esses três elementos levam a compreender que ser discípulo não é simplesmente estar 

com Cristo, mas, pela força do Espírito Santo, é deixar-se conduzir por Ele, colocando-se a 

serviço da Igreja em espírito de comunhão e missão. Assim, ser missionário é colocar-se em 

movimento, lançar-se na Igreja e no mundo sendo cooperadores do Evangelho. O discípulo 

missionário é aquele que não somente acredita no Evangelho, mas, em comunhão com toda a 

Igreja, preocupa-se em difundir a Boa Nova por meio de sua fé e suas obras. Nesse tocante, o 

Documento de Aparecida é claro quanto à função dos leigos na vida de Igreja, ou seja, a 

missão de evangelizar sempre movidos pelo espírito de comunhão: 

 

Os fiéis leigos são “os cristãos que estão incorporados a Cristo pelo batismo, 
que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo: sacerdote, 

profeta e rei. Realizam, segundo sua condição, a missão de todo povo cristão 

na Igreja e no mundo”. São homens da Igreja no coração do mundo e 
homens do mundo no coração da Igreja.

66
 

 

Diante destas constatações, o Documento de Aparecida, preocupado com uma 

renovação da Igreja latino-americana, exorta todos os leigos, dentro da variedade de dons e 

carismas, a seguirem de forma ampla e radical a Cristo, “o melhor presente que uma pessoa 

pode receber”
67

, no dinamismo e comunhão do discipulado missionário, a fim de que a 

mensagem do Evangelho seja difundida.  

Nesse contexto de renovação evangelizadora em que a Igreja latino-americana clama 

ao discipulado missionário é que se concentra o protagonismo dos leigos na vida eclesial. 

Uma vez que a missão primordial da Igreja é a evangelização, os leigos, membros vivos da 

Igreja, são “portadores de boas novas para a humanidade”
68

 e recebem o chamado à 

evangelização e atuam no mundo e também na Igreja através dos ministérios que lhes são 

compatíveis e em comunhão com a hierarquia.  

São Paulo, na primeira carta aos Coríntios (Cf. 1 Cor 9,16) coloca a obra de 

evangelização é uma obrigação de todos os cristãos. Uma vez tocados pelo Evangelho não se 

pode ficar parado, é preciso anunciar. Assim, o cristão leigo, em comunhão com toda a Igreja, 

é convidado a “cumprir sua missão seguindo os passos de Jesus e adotando suas atitudes (cf. 

Mt 9,35-36)”
69

, atuando no mundo como testemunha viva de Jesus Cristo e também na Igreja, 
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organizando e elaborando projetos pastorais que contribuam com a missão evangelizadora da 

Igreja.   

 

Hoje, toda a Igreja na América Latina e no Caribe querem colocar-se em 

estado de missão. A evangelização do Continente, dizia-nos o papa João 

Paulo II, não pode realizar-se hoje sem a colaboração dos fiéis leigos. Hão 
de ser parte ativa e criativa na elaboração e execução de projetos pastorais a 

favor da comunidade. Isso exige, da parte dos pastores, maior abertura de 

mentalidade para que entendam e acolham o “ser” e o “fazer” do leigo na 
Igreja, que por seu batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de 

Jesus Cristo. Em outras palavras, é necessário que o leigo seja levado em 

consideração com espírito de comunhão e participação.
70

 

 

O Documento de Aparecida, ao convidar todos ao discipulado missionário, 

principalmente os leigos na condição de sujeitos eclesiais, preocupa-se novamente com a 

missão central da Igreja que é a evangelização no espírito de igualdade e comunhão. 

Conforme coloca Machado, percebe-se “que a missão da Igreja é única, assim também como 

a vocação, e que todos os membros da Igreja participam desta vocação e missão cada qual 

segundo o seu modo específico de vida”
71

.  

 

1.3. A práxis pastoral leiga no Documento de Aparecida: Uma dimensão paroquial  

 

O discipulado missionário leigo é um dos pontos fundamentais das preocupações 

presentes no Documento de Aparecida, isso denota a importância do leigo como sujeito 

eclesial na evangelização da América Latina. Consequência dessa argumentação é a reflexão 

sobre a atuação prática do leigo na comunidade em que está inserido, ou seja, a viabilização 

da proposta do discipulado missionário leigo nas paróquias. Nesse contexto, Brighenti coloca 

que o “discipulado missionário não é uma tarefa aventureira e voluntarista de pessoas 

dispersas, mas no seio de uma comunidade concreta, a sua Igreja”
72

.  

O texto conclusivo da V Conferência do CELAM traz que “entre as comunidades 

eclesiais, nas quais vivem e se formam os discípulos missionários de Jesus Cristo, sobressaem 

as paróquias”
73

. Assim, é possível compreender que o discipulado missionário leigo, convite 

explícito do Documento de Aparecida, se traduz de forma prática nas paróquias e suas 

                                                             
70 DAp 213 
71 MACHADO, Renato da Silva. Cristãos Adultos: A Reconfiguração Institucional da Igreja a partir de 

Aparecida. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, n.77, 2012. p. 99. 
72 BRIGHENTI, Agenor. Para compreender o Documento de Aparecida: o pré-texto, o con-texto e o texto.  São 
Paulo: Paulus, 2008. p.79 
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comunidades. Sendo assim, a paróquia é o espaço de atuação do leigo. Nela é que se abrem 

espaços e viabilidades para a práxis pastoral. Na paróquia, em comunhão com o ministro 

ordenado, o leigo exerce seu ministério de forma plena, contribuindo para que essa estrutura 

eclesial se torne efetivamente “o lugar privilegiado”, “casa e escola de comunhão”
74

  

 

Todos os membros da comunidade paroquial são responsáveis pela 
evangelização dos homens e mulheres em cada ambiente. O Espírito Santo, 

que atua em Jesus Cristo, é também enviado a todos enquanto membros da 

comunidade, porque sua ação não se limita ao âmbito individual. A tarefa 
missionária se abre sempre às comunidades, assim como ocorreu em 

Pentecostes (cf. At 2,1-13).
75

  

 

Como coloca o documento a paróquia é o centro da vida cristã católica, onde todos os 

paroquianos, discípulos missionários leigos têm papel ativo no processo de evangelização. 

Nesse sentido, o Documento de Aparecida convida a Igreja da América Latina para uma 

renovação das estruturas paroquiais, a fim de que “também se tornem missionárias”
76

, 

reconhecendo todos seus membros como partes vivas e atuantes no processo de evangelização 

e dando condições para que todos, em comunhão, se sintam verdadeiros discípulos 

missionários de Jesus Cristo
77

. 

 

Os melhores esforços das paróquias neste início do terceiro milênio devem 

estar na convocação e na formação de leigos missionários. Só através da 
multiplicação deles poderemos chegar a responder às exigências 

missionárias do momento atual. Também é importante recordar que o campo 

específico da atividade evangelizadora leiga é o complexo mundo do 

trabalho, da cultura, das ciências e das artes, da política, dos meios de 
comunicação e da economia, assim como as esferas da família, da educação, 

da vida profissional, sobretudo nos contextos onde a Igreja se faz presente 

somente por eles.
78

 

 

Portanto, consciente de que a práxis pastoral do discipulado missionário leigo acontece 

nas paróquias e comunidades, o Documento de Aparecida aponta algumas necessidades 

pastorais estruturadas em dois núcleos, ou seja: a renovação das paróquias, a fim de inserir os 

leigos como verdadeiros sujeitos eclesiais e também na conscientização e preparo desses 

leigos para agirem em comunhão com a Igreja.  
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No primeiro núcleo, a preocupação do Documento de Aparecida é a transformação das 

paróquias, para que passem de estruturas formais e clericais a “comunidade de 

comunidades”
79

 que viabilizem o discipulado missionário leigo, gerem consciência de 

pertença ao corpo eclesial, Igreja Povo de Deus. A esse respeito, o documento de estudos de 

número 104 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao citar o Documento de 

Aparecida afirma:  

 

Não somente a vida em comunidade é essencial à vocação cristã, mas 

também o discipulado e a missão supõem a pertença a uma comunidade. A 
comunidade paroquial, entretanto, não pode ser uma superestrutura formal e 

vazia, mas um todo orgânico que envolve os diversos aspectos da vida.
80

 

 

Já o segundo núcleo procura promover a experiência, conscientização, formação e 

preparo para que os leigos tenham a necessária “maturidade na fé” para a vida em Cristo e 

para se tornarem verdadeiros discípulos missionários do Evangelho. Esses elementos de 

experiência e formação, que tem como local “a comunidade eclesial”
81

, são a base para a 

práxis do discipulado missionário leigo na realidade paroquial, e se resumem em quatro eixos 

conforme o Documento de Aparecida: a experiência religiosa, a vivência comunitária, a 

formação bíblico-teológica e o compromisso missionário
82

.  

Kuzma, ao comentar sobre a ação concreta dos leigos, coloca que em Aparecida, os 

leigos são chamados de “Luz do Mundo” e que sua ação prática se inicia por meio de fé e 

vida, elemento que pressupõe autenticidade e coerência e, a partir daí, estende-se para os 

demais campos como: evangelização, liturgia, atividades paroquiais, etc. Porém, reforça que 

tais ações somente serão possíveis se a Igreja permitir meios eficazes de formação dos leigos, 

orientando-os ao discipulado missionário.
83

 

Em resumo, para que os leigos efetivamente se tornem “sujeitos eclesiais”, conforme 

exorta o Documento de Aparecida, assumindo o discipulado e a missão da Igreja na prática 

comunitária quotidiana, é necessário o amadurecimento da fé a partir de uma sólida formação 

que os capacite para o “agir” na Igreja e no Mundo. Por outro lado, cabe às paróquias 

proporcionarem ambiente de formação adequado e aberturas necessárias para que esse 

amadurecimento ocorra. Assim, os dois eixos centrais, ou seja, a renovação das paróquias e a 

                                                             
79 Cf. DAp 99, 170-177 
80 CNBB. Comunidade de comunidades: Uma nova Paróquia. Brasília: Edições CNBB, 2013. n.71. 
81 CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2011-2015. Edição aprovada na 49ª 

Assembleia geral (Aparecida, 2011). São Paulo: Paulinas, 2011. n.91.       
82 Cf. DAp 226.   
83 Cf. KUZMA, Cesar. Leigos e Leigas, Força e esperança da Igreja no Mundo. Op Cit. p.85. 
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formação dos leigos devem caminhar juntos, a fim de estimular a ação do leigo como 

discípulo e missionário de Jesus Cristo, em prol da missão central da Igreja que é evangelizar 

e construir o Reino de Deus.   
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CAPÍTULO II 

O PROTAGONISMO E A CORRESPONSABILIDADE DO LEIGO: UM DESAFIO 

PARA TODA A IGREJA LATINO-AMERICANA 

 

 No capítulo anterior, foi possível verificar que o conceito conciliar de “Igreja Povo de 

Deus na Comunhão” transpassa todo o Documento de Aparecida e que, ao fazer essa opção 

eclesiológica, a V Conferência do CELAM reconhece os aspectos práticos e pastorais dela 

decorrentes e insere os leigos no dinamismo do discipulado missionário. Em Aparecida, todos 

são chamados a se colocarem a serviço do Evangelho. Reconhecendo-se como Igreja, cada 

batizado deve colocar-se no seguimento de Cristo assumindo a responsabilidade de levar a 

boa nova de Jesus por meio do discipulado missionário e, desta forma, cada um é 

corresponsável na missão central da Igreja. Nesse sentido, a Igreja passa a ser um único 

corpo, composto por individualidades e carismas específicos, unidos em comunhão e voltados 

a Cristo, onde uma só missão é a missão de todos: a de evangelizar e promover o Reino de 

Deus.      

 Portanto, é relevante indagar se essa argumentação teórica realmente se traduz em 

realidades práticas que permitam o desenvolvimento do discipulado missionário como quer 

Aparecida. Ser Igreja e assumir a corresponsabilidade na sua missão de forma radical, como 

propõe a V Conferência do CELAM, requer mudanças tanto por parte da Igreja enquanto 

Povo de Deus, como por parta desta enquanto instituição. Em muitos casos é preciso que haja 

uma reforma tanto estruturas como nas mentalidades, a fim de que a Igreja realmente se abra 

ao discipulado missionário e crie mecanismos práticos que proporcionem oportunidades e 

aberturas à atuação dos leigos e leigas como Igreja e para a Igreja, como povo e para o povo 

de Deus. Nesse sentido, o presente capítulo tem o intuito de refletir sobre a recepção do 

Documento de Aparecida por parte da Igreja da América Latina e possíveis obstáculos que 

impedem o florescimento do discipulado missionário.  

 

2.1. Igreja latino-americana e a prática da Eclesiologia de Povo de Deus. 

 

Desde os primeiros desdobramentos do Concílio Vaticano II, a Igreja vem 

encontrando dificuldades para a concretização da eclesiologia de Povo de Deus na prática 

pastoral. A gênese dessa dificuldade pode ser encontrada nos próprios documentos conciliares 

que, em certos pontos, valorizam a participação de todo o Povo de Deus e em outros 
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transparecem uma supervalorização do clero e um reducionismo dos leigos. A esse respeito 

Comblin aponta que “os textos conciliares não são homogêneos” e que o motivo dessas 

divergências está no fato de que “muitas vezes são resultado de compromissos entre o apelo à 

renovação e os temores dos conservadores apegados às fórmulas do passado”
84

.  

A própria Constituição Dogmática Lumen Gentium traz em si algumas particularidades 

que demonstram essas contradições: em primeiro lugar faz a opção pela eclesiologia de Povo 

de Deus, onde todos recebem a dignidade e as responsabilidades pelo sacerdócio comum 

adquirido no batismo, em seguida, dedica um capítulo para os leigos, indiretamente 

retomando o conceito de duas categorias de cristãos. Comblin
85

 também faz críticas a essa 

particularidade da Lumen Gentium ao afirmar que se a Igreja é Povo de Deus o capítulo II do 

documento conciliar já seria suficiente para caracterizar a Igreja, portanto, não seria 

necessário outro capítulo (IV) para os leigos. 

Outro exemplo dessa falta de harmonia está no Decreto Apostolicam Actuositatem que, 

mesmo reconhecendo a participação ativa dos leigos na Igreja, deixa transparecer a 

categorização dos fiéis em dois tipos de cristãos: em primeiro lugar o clero, dotado de 

autoridade eclesiástica; em seguida o leigo, dotado do múnus pastoral, mas submisso ao clero. 

Na Apostolicam Actuositatem, portanto, torna-se evidente a divisão entre clero e leigos fato 

que contraria a proposta de uma Igreja “Povo de Deus” presente na Lumen Gentium, onde o 

“sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, apesar de diferirem entre si 

essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se um para o outro” e, portanto, “ambos 

participam, cada qual a seu modo, do sacerdócio único de Cristo”
86

.      

Essa contradição observada na Apostolicam Actuositatem acaba por enfatizar a 

superioridade do clero e a inferioridade do leigo, fato que fere a proposta de Igreja Povo De 

Deus. Um exemplo claro dessa afirmação, presente no referido decreto conciliar, é o fato da 

proibição da iniciativa laical quando não há o devido consentimento da autoridade eclesiástica 

e a delegação, por parte do clero, de atividades pertencentes à missão da Igreja
87

, elementos 

que caracterizam certo conservadorismo e um retorno a uma Igreja clerical em detrimento de 

uma Igreja Povo de Deus.  

Nesse sentido, a falta de harmonia entre os documentos conciliares abre precedentes 

para interpretações distintas, causando impactos na prática pastoral e na implantação dos 

anseios conciliares, um deles, é a confusão estabelecida na própria Eclesiologia de Povo de 
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Deus. Como já colocado anteriormente, a preferência em definir Igreja como Povo de Deus 

tinha a intenção de promover um retorno às práticas da Igreja primitiva, ao seu dinamismo 

pastoral e estrutura missionária, elementos que inserem o leigo na estrutura eclesial 

atribuindo-lhe o status de Igreja e as responsabilidades decorrentes desta condição.     

Segundo Comblin, “escolha do tema Povo de Deus expressa justamente essa volta às 

origens. Para os padres a antiga e tradicional eclesiologia estava baseada no conceito de Povo 

de Deus e não no conceito de societas perfecta”. Portanto, os padres conciliares queriam 

promover uma mudança na eclesiologia de 700 anos de sociedade perfeita onde os leigos 

eram objetos passivos da hierarquia para uma eclesiologia renovada de Povo de Deus.
88

 Nesse 

sentido, o que se tira dessa eclesiologia é que a Igreja é antes de tudo um mistério de Deus, 

mas que se faz presente e se concretiza em um povo, onde cada um exerce seu ministério de 

acordo com seus carismas. Comblin
89

 corrobora essa afirmação ao fazer referência ao artigo 

de Yves Congar intitulado Igreja Povo de Deus que diz que o esquema final da eclesiologia 

conciliar presente na Lumen Gentium caracteriza a Igreja como: Mistério, Povo de Deus e 

Hierarquia. Dentro deste contexto, ao citar Peter HÜNERMANN e seu artigo Theologischer 

Kommentar zur dogmatischen Konstitution über die Kirche (2009), Miranda traz que a  

 

designação da Igreja como “Povo de Deus” tematizada logo no início da 
Constituição Dogmática Lumen Gentium se deveu à intenção da maioria dos 

bispos conciliares de abordar o que diz respeito a todos os membros da 

Igreja antes de tratar da hierarquia, ao contrário do que estava previsto no 
esquema da Comissão Preparatória, encerrando assim uma visão 

hierarcológica da Igreja, o que foi conseguido depois de intensos debates. O 

segundo capítulo dedicado ao “Povo de Deus” se situa logo depois do 
capítulo anterior que considera o “mistério da Igreja” e que tem como sujeito 

da ação salvífica o próprio Deus, respectivamente as três pessoas trinitárias, 

caracterizando a Igreja como obra da Santíssima Trindade. Entretanto com a 

imagem de Povo de Deus é a própria Igreja que aparece como sujeito atuante 
na história, complementando assim a doutrina do primeiro capítulo.

90
   

   

Portanto, define-se Igreja como Povo de Deus em Comunhão, mistério de Deus e, por 

conseguinte, espelhada na comunhão perfeita da Santíssima Trindade, “não há ação eclesial 

como ação do Povo de Deus, da qual participa o leigo, sem unidade do Povo de Deus cujo 

fundamento é a unidade da trindade”
91

. Portanto, assim como a trindade é uma comunidade de 
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pessoas em plena comunhão, assim também deve ser a Igreja, um Povo pertencente à Deus e 

unido  em comunhão. Silva coloca:  

 

Dessa forma, a Igreja não está reduzida às coordenadas da História, do 

visível e do disponível. A fonte mais profunda de origem da Igreja encontra-

se na Santíssima Trindade. A Igreja é, no mundo, o reflexo e a vivência do 
mistério trinitário. É a comunhão existente entre o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo que deve caracterizar toda a comunhão eclesial. Dessa maneira, 

aparece a Igreja toda como “o povo de Deus reunido na unidade do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo” (LG, 1.4). Nesta perspectiva, o Concílio 

redescobre a dimensão carismática de todo o povo de Deus, a riqueza e a 

variedade dos dons que o Espírito infunde em todo batizado, com vistas à 
utilidade comum (LG, 4.7).

92
 

 

 

Corroborando, tendo como foco os leigos, Kuzma coloca que  

 

 
entende-se que, no contexto do Concílio Vaticano II, a perspectiva de 

comunhão é importante para esta nova etapa eclesial, sento esta perspectiva 
um reflexo da comunhão trinitária, de onde surge a Igreja, já que por ela se 

destaca a unidade e a diversidade dos diversos carismas e ministérios, que 

juntos e em igual dignidade devem ser colocados a serviço do Reino. 

Todavia, é com a eclesiologia de Povo de Deus e com o sacerdócio comum 
de todos os batizados que se garante o fundamento e se determina a vocação 

e a missão dos leigos.
93

   

  
 

 Percebe-se então que a comunhão é decorrente da estruturação da Igreja por meio de 

um povo, o que novamente remete à eclesiologia central do Concílio de Igreja Povo de Deus. 

Porém, a falta de harmonia entre os documentos conciliares revelam tendências e correntes 

ora de retorno às origens ora de conservação de um sistema de Igreja como sociedade perfeita 

e clericalizada, fato que compromete a interpretação e aplicação dos conceitos de Povo de 

Deus.  

Graças a tais problemas interpretativos, o conceito de Povo de Deus foi duramente 

criticado na Igreja pós-conciliar, principalmente na Europa, fato que promoveu certo 

esvaziamento dessa eclesiologia; como consequência, coloca Comblin, que mesmo sendo 

extremamente forte, claro e impactante na eclesiologia conciliar, “o conceito de Povo de Deus 

foi sistematicamente eliminado do discurso eclesiástico”
94

 chegando ao ponto em que “as 
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críticas ao Vaticano II levaram finalmente o sínodo de 1985 a simplesmente eliminar o 

conceito de Povo de Deus, substituindo-o pelo conceito de comunhão – como se este tivesse a 

mesma ressonância e como se os dois fossem alternativos”
95

. Perde-se, portanto, a ideia de 

inclusão e participação de todos no mistério da Igreja, que se insere na histórica e, em 

comunhão, coloca-se a serviço do Reino. Sanchez aponta que  

 
infelizmente, no período pós-conciliar, apesar de muitos esforços de 

organismos e dioceses para recepcionar criativamente as deliberações 

conciliares, faltou tirar todas as consequências da riqueza das intuições dos 
padres conciliares para todas as Igrejas. Os organismos centrais da ICR não 

valorizaram adequadamente as conclusões conciliares.
96

   

 

Um forte elemento que sustenta tais críticas está presente na exortação apostólica pós-

sinodal Christifideles Laici que deixa transparecer a seguinte interpretação da eclesiologia do 

Vaticano II:  

Esta é a ideia central que a Igreja deu de si no Concílio Vaticano II, como 

nos recorda o Sínodo extraordinário de 1985, celebrado a vinte anos do 

acontecimento conciliar: « A eclesiologia da comunhão é a ideia central e 

fundamental nos documentos do Concílio. A Koinonia-comunhão, fundada 
na Sagrada Escritura, é tida em grande honra na Igreja antiga e nas Igrejas 

orientais até aos nossos dias. Por isso, muito se tem feito desde o Concílio 

Vaticano II para que a Igreja como comunhão seja entendida de maneira 
mais clara e traduzida de modo mais concreto na vida. Que significa a 

complexa palavra "comunhão"? Trata-se fundamentalmente de comunhão 

com Deus por Jesus Cristo no Espírito Santo. Tem-se esta comunhão na 
Palavra de Deus e nos Sacramentos. O Batismo é a porta e o fundamento da 

comunhão na Igreja. A Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã 

(cf. LG 11). A comunhão do corpo de Cristo eucarístico significa e produz, 

isto é, edifica a íntima comunhão de todos os fiéis no Corpo de Cristo que é 
a Igreja (1Cor 10, 16) ».

97
 

 

Para Comblin, o motivo central de se eliminar um conceito tão forte no Concílio está 

justamente no fato de que este faz com que a Igreja retorne às suas práticas primitivas em 

detrimento de uma Igreja predominantemente hierárquica e clerical e a consequência principal 

foi a eliminação dos pobres do discurso
98

. No quesito estrutural, um impacto dessas fortes 

reações e críticas posteriores ao concílio, destacada por Miranda, foi um retorno à 
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centralização romana a retomada acentuada de uma hegemonia centralizada na hierarquia.
99

 

Contribuindo com o pensamento dos autores ora citados, outra consequência está na redução 

do papel do leigo na atividade eclesial, fato que contraria a eclesiologia conciliar de Povo de 

Deus. Complementando essa colocação Sanchez afirma que  

 

a mudança de ênfase eclesiológica do conceito de Povo de Deus para o 
conceito de comunhão não só coloca em segundo plano o primeiro conceito 

como também coloca em segundo plano o tema do laicato. Isso por duas 

razoes. Em primeiro lugar, a eclesiologia centrada no Povo de Deus 
possibilita pensar criticamente uma Igreja estendida como comunidade 

formada por cristãos iguais e livres. Em segundo lugar, o conceito de Igreja 

comunhão, da forma como está apresentado no Sínodo só possibilita pensar 

um laicato subordinado à hierarquia.
100

   

 

 Contudo, “enquanto na Europa se espalhavam as críticas ao conceito de Povo de Deus, 

o episcopado da América Latina deu-lhe uma expansão notável ... foi na América Latina em 

Medellín e Puebla que os bispos souberam interpretar o Vaticano II de forma autêntica”
101

.  

Portanto, a Igreja na América Latina, frente suas realidades e urgências passou, pelo menos 

em teoria, a reconhecer uma ação integrada de todo o Povo de Deus frente às realidades do 

continente.   

 Em continuidade com as conferências episcopais anteriores, a V Conferência do 

CELAM, também reforça a Eclesiologia de Povo de Deus, o que deixa transparecer que o 

Episcopado da América Latina realmente possui uma visão mais autêntica, conforme coloca 

Comblin, sobre as propostas conciliares e sua aplicação prática. Assim, o tópico seguinte 

refletirá sobre a recepção da Eclesiologia de Povo de Deus, por parte da Igreja latino-

americana pós-Aparecida, os avanços e retrocessos no que diz respeito ao protagonismo e a 

corresponsabilidade do leigo no discipulado missionário e na missão da Igreja.  

 

 

2.1.1. O Povo de Deus na Igreja latino-americana pós-Aparecida: Conquistas e 

obstáculos para o Discipulado Missionário corresponsável dos leigos.  

 

A difusão prática do conceito de Igreja Povo de Deus na América Latina ganhou 

impulso significativo a partir das conferências episcopais de Medellín e Puebla ao assumir o 
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101 COMBLIN, José. Op Cit. p.11. 



48 
 

 
 

pobre como opção preferencial da Igreja. Em Aparecida não foi diferente, a opção 

preferencial pelos pobres indica uma necessária ação missionária por parte de toda a Igreja, 

dessa forma, o conceito de Povo de Deus retoma seu significado conciliar e uma dimensão 

prática potencial. A esse respeito coloca Miranda que  

 

o Documento de Aparecida é incisivo nesse ponto: “O serviço de caridade da 
Igreja entre os pobres é um campo de atividade que caracteriza de maneira 

decisiva a vida cristã, o estilo eclesial e a programação pastoral” (DAp 394). 

E mais adiante: “Que seja preferencial (nossa opção pelos pobres) implica 
que deva atravessar todas as nossas estruturas e prioridades pastorais” (DAp 

396) e que possa ser um dia verdade sua afirmação de que “a igreja de Deus 

na América Latina e no caribe é morada de seus povos; é casa dos pobres de 

Deus” (DAp 524)
102

 

  

Em teoria, o episcopado latino-americano e caribenho, de fato, reconhecem a 

dimensão eclesial do Povo e sua responsabilidade na missão da Igreja, inserindo o leigo na 

responsabilidade da defesa do bem comum e na opção preferencial pelos pobres do 

continente.  

 

Os bispos participantes da Assembleia Episcopal de Aparecida tinham 
consciência clara da importância da Igreja como Povo de Deus. Assim 

afirmam que “na elaboração de nossos planos pastorais queremos favorecer 

a formação de um laicato capaz de atuar como verdadeiro sujeito eclesial e 
competente interlocutor entre Igreja e a sociedade, e entre a sociedade e a 

Igreja” (DAp 497a)
103

  

 

Essa preocupação dos Bispos reunidos em Aparecida reconhece que a evangelização 

do continente não é possível sem a participação de um laicato colaborativo e responsável,  

sendo fecunda a participação direta dos leigos em toda a Igreja
104

 e como Igreja, onde, a 

missão somente será eficaz a partir da plena comunhão do povo de Deus, leigos e seus 

pastores. Nesse sentido, a Igreja latino-americana cobra de seus membros, leigos e clero, uma 

mudança de mentalidade capaz de concretizar os anseios conciliares de uma Igreja aberta e 

plenamente participativa e exorta os leigos a participarem como Igreja não somente em 

atividades direcionadas ou periféricas, mas “devem participar do discernimento, da tomada de 

decisão e da execução”
105

 das ações missionárias e pastorais da Igreja, o que dá ao leigo uma 
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corresponsabilidade intraeclesial na missão da Igreja, dever e direito ao apostolado 

proveniente sua união com Cristo pelo batismo
106

.  

 

Unidos no Povo de Deus, e constituídos no corpo único de Cristo sob uma só 

cabeça, os leigos, sejam quais forem, todos são chamados a concorrer como 

membros vivos, com todas as forças que receberam da bondade do criador 
por graça do redentor para o crescimento da Igreja e sua contínua 

santificação.
107

    

 

Aparecida, portanto, reconhece que pelo batismo os leigos “participam na própria 

missão salvífica da Igreja”
108

 e tal participação não advêm da vontade da hierarquia, mas do 

próprio constitutivo do leigo como Igreja Povo de Deus. Nesse sentido, o documento 

conclusivo da V Conferência do CELAM aponta que   

 

os fiéis leigos são os cristãos que estão incorporados a Cristo  pelo batismo, 

que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo: sacerdote, 
profeta e rei. Realizam, segundo sua condição, a missão de todo povo cristão 

na Igreja e no mundo. São homens da Igreja no coração do mundo, e homens 

do mundo no coração da Igreja.
109

 

   

Em Aparecida, a opção preferencial pelos pobres implica em um discipulado 

missionário autêntico a ativo, onde todos se sintam responsáveis pelo bem comum e 

corresponsáveis na promoção do Reino de Deus e na missão santificadora da Igreja, fato que 

possibilita à eclesiologia de Povo de Deus encontrar vasto campo prático e pastoral para se 

desenvolver. Contudo, alguns elementos estruturais, institucionais e jurídicos acabam por ser 

um obstáculo para o desenvolvimento do discipulado missionário ideal proposto por 

Aparecida fazendo com que a realidade da Igreja na América Latina e suas práticas acabem 

por cercear o protagonismo dos leigos e comprometer o desenvolvimento de um discipulado 

missionário participativo que realmente faça a diferença na sociedade atual, o que implica em 

um retorno a uma Igreja hierárquica e clerical que não reconhece a existência da “diversidade 

de ministérios”
110

 e ofusca o ideal de uma Igreja Povo de Deus.  

O primeiro fator que dificulta o discipulado missionário dos leigos na América Latina 

está na própria legislação da Igreja. O Código de Direito Canônico, ordenamento jurídico com 

o intuito de normatizar e regulamentar as propostas do Concilio Vaticano II, constituindo-se 
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como direito da Igreja e direito para a Igreja, de fato contemplou muito do concílio Vaticano 

II e, como coloca Miranda, contemplou uma maior participação de todos na Igreja, contudo, 

como também afirma o autor  

 

as conquistas conciliares só foram parcialmente recebidas na legislação da 

Igreja ou, quando recebidas, nem sempre conservaram integralmente seu 

valor ... Também, a afirmação conciliar sobre o direito e o dever que têm os 
leigos/as de exercer seus carismas (AA 3) foi omitida no Novo Código, 

lesando a identidade eclesial e jurídica dos mesmos/as. Deve-se reconhecer 

que nele os leigos/as são valorizados, mas alguns setores deixam a desejar. 

Assim o munus regendi que lhes é reservado não recebe um cânon 
específico, ao contrário do munus docendi e do munus sanctificandi (cânon 

759 e 835). Embora habilitados pelo Batismo “a serem assumidos pela 

hierarquia para algumas tarefas eclesiásticas” (LG 33), o Código lhes reserva 
apenas uma colaboração no exercício do poder da hierarquia (Cânon 129 §2, 

assim podem participar de sínodos diocesanos ou de conselhos pastorais 

apenas com voto consultivo, ou mesmo constituir associações apostólicas.
111

        

 

Observa-se então que o legislador decidiu por omitir uma realidade eclesiológica 

contemplada exaustivamente pela Lumen Gentium, fato que leva a interpretar que o código de 

direito canônico, deliberadamente, cerceou o direito à participação no governo da Igreja por 

parte de todo o Povo de Deus que havia sido uma conquista e um avanço proposto pelo 

Concílio Vaticano II, o que indica também um retorno a uma Igreja puramente hierárquica, 

centralizada no clero. Isso demonstra que talvez as tensões conciliares que promoveram a 

falta de harmonia interna dos textos conciliares, como colocava Comblin
112

, também 

concorreram para a elaboração do Código de Direito Canônico e a referida omissão representa 

forças e tendências contrárias à ampla aplicação da eclesiologia de Povo de Deus.  

Essa lacuna legal presente no Código de Direito Canônico acaba por influenciar a 

prática pastoral e a concretização do discipulado missionário leigo proposto por Aparecia: por 

um lado, o documento propõe uma participação ativa e autônoma de todos os fiéis na missão 

da Igreja, orientada para o bem comum e opção preferencial pelos pobres; por outro, a 

estrutura legal não permite tal autonomia submetendo o leigo às decisões da hierarquia. A 

esse respeito coloca Miranda:  

 

O código desconhece tais afirmações [múnus regendi] e priva o laicato de 
seu papel na relação Igreja-mundo, de sua contribuição própria para fora e 

para dentro da Igreja e também em decorrência de certos limites impostos ao 

ministério hierárquico. Para alguns a noção da “índole secular” própria dos 
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leigos/as continua sendo depreciada. Pois se observa que lhes são oferecidas 

possibilidades e ação no âmbito da pregação e da santificação, que pode 

levar a certa clericalização dos mesmos, e lhes são impostas limitações no 
âmbito das decisões.

113
  

 

A esse respeito, Pereira
114

 faz um estudo sobre a participação dos leigos nas decisões 

da Igreja e apresenta o embate teológico fruto do conceito do múnus regendi próprio também 

dos leigos na concepção conciliar. Isso demonstra que tal problemática não diz respeito 

apenas a uma omissão no ordenamento jurídico da Igreja, mas se estende para um debate 

teológico que ora defende a plena participação do Povo de Deus em Comunhão, ora reduz 

esse conceito conciliar apenas à eclesiologia de comunhão, deixando de lado a força que traz 

o conceito de Povo de Deus.  

Na pesquisa, Pereira analisa a forma de pensar de teólogos europeus e latino-

americanos. Da teologia europeia utiliza-se de Hubert Socha, Karl Rahner, Joseph Ratzinger, 

Hans Küng, Norbert Greinacher, Johannes Neumann e Wolfgang Oberröder; na América 

Latina se detém a Alfonso López Trujillo, Marcelo Azevedo, João Batista Libânio, Clodovis 

Boff e Leonardo Boff, J. V. Muñoz, Eduardo Hoornaert, Pedro A. Ribeiro de Oliveira, 

Francisco Cartaxo Rolim e Beatriz Costa. Ao analisar Hubert Socha, por exemplo, Pereira 

destaque que o canonista apresenta-se contrário à corresponsabilidade na (co)decisão e aponta 

elementos conciliares para tal posicionamento, afirmando que o Concílio apresenta duas 

categorias de apostolado, o geral e o pastoral, sendo que o segundo é reservado aos ministros 

ordenados; Socha se posiciona de forma contrária à participação direta dos leigos nas decisões 

eclesiásticas, pois reconhece que tanto o Vaticano II como o Código de Direito Canônico 

apresentam reservas ao munus regendi dos leigos; 

Estudando Ratzinger, Pereira aponta que o teólogo reconhece a capacidade de plena 

participação dos leigos nas decisões da Igreja, tendo em vista que reconhece a Igreja como 

sujeito estruturado na fé e no evangelho; admite uma democratização da Igreja, sugerindo 

inclusive a formação de sínodos mistos para o governo da Igreja. Contudo apresenta-se 

temeroso em relação a alguns pontos como: a capacidade e a liberdade de discernimento bem 

como a deturpação da liberdade por parte de minorias de interesse particular. 

                                                             
113 MIRANDA, Mário de França. A Igreja Como Povo de Deus. Op Cit. p.43.  
114 Cf. PEREIRA, Pe. Antônio da Silva. Participação dos leigos nas decisões da Igreja Católica. São Paulo: 

Loyola, 2014. p.19-45   
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Em relação aos demais teólogos, o autor em destaque sintetiza que “uns de forma mais 

explícita e outros menos, Rahner, Küng, Greinacher, Neumann e Oberröder admitem a 

participação dos leigos na Igreja num contexto de (co)decisão”
115

.   

Mais precisamente na América Latina Pereira destaca “três sentenças” ou teorias que 

sugerem o posicionamento dos teólogos do continente: A primeira sentença considera 

indiscutível a incapacidade dos leigos em participarem de forma deliberativa na Igreja; A 

segunda sentença, por sua vez, se caracterizada pela posição do teólogo Monsenhor Trujillo, e 

reconhece como positiva a consciência de que “todos são Igreja” e como positiva a 

participação dos leigos nas tomadas de decisões. Essa teoria sugere a imagem de Círculos 

Concêntricos para que se deixe de utilizar as expressões “verticalização” e “horizontalização” 

e se reconheça que toda a Igreja gira em torno de um eixo eclesial tradicional que não pode 

ser alterado. Já a terceira sentença cobra uma postura um pouco mais arrojada e sugere que os 

leigos e o clero devem articular-se num único povo de Deus e em uma unidade de missão. 

Clérigos e leigos devem agir de forma interdependente, onde a diversidade de vocações 

implica em reconhecimento e respeito mútuo das competências de cada um e na busca pela 

unidade. Nesta terceira sentença debatem autores como Azevedo, Libânio, Clodovis Boff, 

Leonardo Boff, Muñoz e Hoornaert. 

A terceira sentença propõe uma maior participação dos leigos nas decisões e governo 

da Igreja, garantindo a estes o princípio da subsidiariedade
116

, permitindo que tomem decisões 

e atuem, de fato, como Igreja e na Igreja de forma a exercerem as prerrogativas de Povo de 

Deus por meio do batismo. Nesse sentido, tanto clérigos como leigos, devem conscientizar-se 

de sua vocação e sua interdependência como Igreja Povo em Comunhão e da necessidade de 

desenvolver práticas pastorais onde cada um, com seu carisma e responsabilidade e em 

espírito de comunhão, colabora na promoção do Reino de Deus e de uma Igreja mais aberta e 

missionária.   

Nota-se então, que a participação dos leigos como agentes corresponsáveis e 

protagonistas na missão e na vida da Igreja, além de esbarrar em entraves jurídicos, também 

consiste em profundas discussões teológicas. Dessa forma, utilizando-se dessas colocações e 

comparações para compreender o Documento de Aparecida, percebe-se que, pelo menos em 

                                                             
115

 Ibid. p.29.  
116 Apresentado como 5º princípio no código de direito canônico o princípio da subsidiariedade reconhece a 

autonomia de instituições menores ligadas à Igreja. Nesse sentido, o referido princípio tem o intuito de 

descentralizar as atividades da Igreja, confiando às partes menores a autonomia e a responsabilidade no agir. 

Além dos textos conciliares, o sínodo de 1985 aborda essa questão, recomentando-se um estudo desse princípio. 
(Cf. SOUZA, Ney de. Sínodo de 1985. In: PASSOS, João Décio; SANCHEZ, Wagner Lopes (Orgs).  Dicionário 

do Concílio Vaticano II.  São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015.p.908.) 
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teoria, a V Conferência do CELAM não encontrou problemas em reconhecer a participação 

ativa dos leigos como discípulos missionários, membros vivos do Povo de Deus e em 

comunhão com toda a Igreja. Também, não houve problemas em reconhecer a eclesiologia de 

Povo de Deus e de Comunhão como eclesiologias interdependentes e complementares. Dessa 

forma, os bispos em Aparecida, ao contrário das tendências europeias que culminaram no 

sínodo de 85 e no reducionismo do conceito de Povo de Deus, reconhecem a participação e o 

protagonismo laical e sua corresponsabilidade na missão da Igreja e não encontram problemas 

em assumir as tendências da terceira sentença colocada por Pereira.  

No capítulo V do documento, ao tratar sobre a comunhão dos discípulos missionários 

o faz a partir da compreensão e adoção conceito de Povo de Deus; para os bispos reunidos em 

Aparecida,  

 

no povo de Deus a comunhão e a missão estão profundamente unidas entre 
si... A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. Nas igrejas 

locais todos os membros do povo de Deus, segundo suas vocações 

específicas, são convocados à santidade na comunhão e na missão.
117

   

 

E reconhece o protagonismo de todo o corpo de Cristo, Igreja Povo de Deus, ao 

afirmar que 

 

A diversidade de carismas, ministérios e serviços abre o horizonte para o 

exercício cotidiano da comunhão através da qual os dons do Espírito são 
colocados à disposição dos demais para que circule a caridade (cf. 1 Cor 

12,4-12). Cada batizado, na verdade, é portador de dons que deve 

desenvolver em unidade e complementaridade com os dons dos outros, a fim 

de formar o único Corpo de Cristo, entregue para a vida do mundo. O 
reconhecimento prático da unidade orgânica e da diversidade de funções 

assegurará maior vitalidade missionária e será sinal e instrumento de 

reconciliação e paz para nossos povos. Cada comunidade é chamada a 
descobrir e integrar os talentos escondidos e silenciosos com os quais o 

espírito presenteia aos fiéis.
118

 

 

 Diante dessas colocações, percebe-se que o Documento de Aparecida, em 

concordância com as conferências anteriores, deu a devida importância aos leigos e leigas, 

revitalizando o conceito de Povo de Deus em Comunhão e, como coloca Brighenti “em linhas 

gerais, o documento saiu bastante homogêneo, não apresentando maiores dificuldades ao 

leitor”
119

. Porém, vale destacar, seguindo ainda o pensamento de Brighenti, que “documentos, 

                                                             
117 DAp 163 
118 DAp 162 
119 BRIGHENTI, Agenor. Critérios para a leitura do Documento de Aparecida. O pré-texto, o con-texto e o texto. 

Convergência, Rio de Janeiro, n.404, Julho-Agosto 2007.  p.347.  
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tal como o de Aparecida, por serem fruto de uma assembleia pluralista, convergência de 

diferentes tendências e sensibilidades, inevitavelmente saem marcados por contradições”
120

. 

Nesse sentido, percebem-se também algumas divergências e falda de homogeneidade, porém 

não são significativas em relação ao núcleo do documento. Brighenti traz alguns exemplos 

desse pluralismo e seus reflexos no Documento de Aparecida:  

 

Por exemplo, para que as CEBs entrassem como ''lugar de estruturação 

inicial da Igreja", o texto registra também a importância dos movimentos; 
para que voltasse o método ver-julgar-agir, se teve que aceitar que a parte do 

ver, começasse com uma profissão de fé; para que a mulher fosse destacada 

como protagonista na Igreja e na sociedade, se teve também que afirmar seu 
papel no lar, como mãe de família; para que os religiosos fossem 

reconhecidos em seu profetismo e inserção nos meios mais pobres - 

"elemento decisivo para a missão"" - se teve que reconhecer a importância 
das "novas comunidades de vida".  

 

 

 Portanto, o Documento de Aparecida aparece como um avanço no que diz respeito ao 

protagonismo e a corresponsabilidade do leigo na missão e vida da Igreja, porém, mesmo que 

o documento seja homogêneo e direcionado para tais avanços cabe a toda Igreja dar 

continuidade aos anseios da V Conferência do CELAM, evitando que a prática pastoral se 

distancie do documento assim como a Igreja europeia se distanciou do conceito de Povo de 

Deus logo após o Concílio Vaticano II. É necessário, portanto, que a Igreja da América 

Latina, iluminada pelas palavras do Documento de Aparecida, crie mecanismos que integre 

toda a pluralidade e diversidade da Igreja, orientando-a para um único objetivo, a centralidade 

na missão e a comunhão do Povo de Deus. Conforme coloca González
121

 “não basta ter um 

bom documento, é preciso que os(as) católicos(as) o acolham, o entendam e se motivem para 

aplica-lo”. Aponta ainda o autor que alguns problemas práticos podem acabar por 

comprometer o ideal de Aparecida, por um lado, afirma o autor, há por parte dos fiéis um 

desconhecimento do evento e do significado prático que traz o discipulado missionário em 

Aparecida. Por outro lado, as autoridades da Igreja têm dificuldade para se comunicar com os 

fiéis. A esse fato último, complementando o pensamento de González, essa dificuldade de 

comunicação da hierarquia com os demais fiéis constitui-se como um desafio para a Igreja, 

pois, existe a possibilidade de se cair novamente no erro de se reduzir o conceito de Povo de 

Deus e o dinamismo prático e pastoral dele decorrentes.  

                                                             
120 Ibid. p.346.  
121 GONZALES, Sergio Torres. A missão da Igreja Católica: para que nossos povos nele tenham vida. In: 
BRIGHENTI, Agenor; HERMANO, Rosário. A missão em debate: Provocações à luz de Aparecida. São Paulo: 

Paulinas, 2010. p.7.  
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2.2. A realidade do leigo na Igreja latino-americana pós-Aparecida. 

 

 O tópico anterior demonstrou a problemática ligada à compreensão da Eclesiologia de 

Povo de Deus e, por consequência, ligada ao protagonismo e corresponsabilidade do leigo na 

Igreja. Em resumo, apontou três características que podem ser compreendidas como barreiras 

ao desenvolvimento de um discipulado missionário responsável como propõe o Documento 

de Aparecida, o primeiro deles é a tendência ao reducionismo do conceito de Igreja de Povo 

de Deus, em seguida apontou a falta de conhecimento por parte dos fiéis da V conferência do 

CELAM e seus desmembramentos, por fim, apontou a dificuldade de diálogo entre clero e 

sociedade. Diante dessas constatações, o presente tópico se propõe a fazer uma leitura da 

realidade do leigo na Igreja latino-americana pós-Aparecida, analisando os avanços e 

retrocessos no que diz respeito ao discipulado missionário e à corresponsabilidade dos leigos 

e leigas frente à missão da Igreja.  

 Os estudos até aqui desenvolvidos demostraram que a tradição da Igreja latino-

americana, refletida nos documentos conclusivos frutos das Conferências Episcopais, não vê 

grandes dificuldades em reconhecer o protagonismo do leigo e sua corresponsabilidade na 

missão da Igreja. Porém, nem sempre a realidade prática traduz os anseios das conferências. 

No caso da Conferência de Aparecida o ideal da uma Igreja em missão por meio de um 

discipulado missionário amplo, participativo e responsável, pode não se concretizar em 

função de conflitos de interesse e práticas que reduzem o protagonismo dos leigos e leigas.  

 

2.2.1. O protagonismo dos leigos frente às limitações de uma Igreja clericalizada.    

 

 Como apresentado nos tópicos anteriores, o próprio Código de direito Canônico, 

instrumento de normatização e viabilização jurídica dos documentos conciliares, apresenta em 

seu ordenamento uma tendência de retorno a um clericalismo ultrapassado pelas reformas e 

ideais conciliares. Tal fato acaba por cercear o protagonismo missionário dos leigos 

impedindo o efetivo discipulado missionário ao qual o leigo se obriga e ofuscar o chamado à 

missão que o mesmo recebe em função do batismo.   

Porém, essa tendência ao clericalismo não se resume a documentos do magistério e 

ordenamento jurídico da Igreja, de fato se estende também às práticas pastorais, interferindo 

diretamente no quotidiano das comunidades. De um lado, parte do clero negligencia as 

reformas conciliares e os próprios anseios da V Conferência do CELAM de um discipulado 
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missionário, onde leigos e leigas assumem protagonismo e corresponsabilidade na missão da 

Igreja; do outro  grande parte dos leigos se acomoda e se porta como meros expectadores e 

receptores, sujeitos passivos da estrutura eclesial, onde “a interiorização, pelos próprios 

leigos, de uma estrutura eclesiástica hierárquica produziu uma consciência de ovelha passiva e 

obediente”
122

. A esse respeito Kuzma aponta que é notável que  

 
em alguns casos, que não há, por parte de algumas pessoas do clero, um 

respeito à altura pela dignidade adquirida destes fiéis através dos méritos de 

Cristo. Nem mesmo eles, leigos e leigas, sabem da sua especificidade, de sua 
singularidade e de sua importância na constituição da estrutura eclesial.

123
  

 

 

 Portanto, o que se percebe na prática é que a Igreja presente na América Latina 

encontra aqui um grande desafio, o de fazer com que os ideais de Igreja Povo de Deus, 

claramente presente no Documento de Aparecida, não fique somente no campo das ideias, ou 

ainda, que não venha a ser reduzido a uma relação de dependência da hierarquia por parte dos 

leigos. Colocar em prática as propostas da V Conferência do CELAM dinamizando o 

discipulado missionário dos leigos e leigas é fundamental para que a Igreja presente na 

América Latina não se torne um espelho histórico da Igreja europeia pós-conciliar e acabe por 

reduzir a beleza da proposta de Aparecida de um discipulado missionário a partir de uma 

Igreja Povo de Deus em Comunhão.  

Blank também reconhece a importância dos documentos em relação ao protagonismo 

leigo, porém, antes mesmo do evento V Conferência do CELAM, afirmou que “a intenção dos 

textos sobre o protagonismo do leigo na Igreja é muito clara. Acontece, porém, que também 

estes documentos correm o risco de muitos outros documentos profundos de nossa Igreja: 

documento bonito que não atinge a prática”
124

. Essa colocação também é válida para o 

Documento de Aparecida, um belo documento que corre o risco de encerrar em si os anseios 

de um protagonismo leigo através do discipulado missionário. A esse respeito Miranda é 

enfático ao dizer que “não podemos relegar o evento Aparecida a apenas mais um documento 

da história da Igreja na América Latina. Urge lutar pelas mudanças que ele proclama”
125

. 

Nesse sentido, em relação à aplicação do Documento de Aparecida por parte da Igreja 

latino-Americana, o que se percebe nas práticas pastorais comunitárias é uma tendência em se 

manter uma postura clerical e institucional da Igreja, onde o leigo não encontra os devidos 

                                                             
122 BLANK, Renold. Ovelha ou protagonista? A Igreja e a nova autonomia do laicato no século XXI. São Paulo: 

Paulus, 2006. p.45. 
123 KUZMA, Cesar.  Leigos e Leigas, Força e esperança da Igreja no Mundo. Op cit. p. 24  
124 BLANK, Renold. Op Cit. p.37.  
125 MIRANDA, Mário de França. Igreja e Sociedade. Op Cit. p.104. 
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espaços para se desenvolver como discípulo missionário e como protagonista na missão. Na 

prática, as comunidades cristãs ainda deixam transparecer esse clericalismo que acaba por 

colocar o leigo submisso ao clero e dificultar a ação em conjunto de todo o povo na missão 

central da Igreja. Tal postura, de certa forma provocada por séculos de uma tradição 

clericalista arraigada no seio da Igreja, traz grandes dificuldades à atuação protagonista dos 

leigos como propões Aparecida e, em certos casos provoca mais rupturas do que comunhão, 

retomando-se assim a histórica tensão entre leigos e hierarquia e a tradicional tendência em se 

valorizar mais o clero do que os leigos. A esse respeito Kuzma destaca que  

 

podemos perceber com isso que toda esta direção proposta pela Igreja 
anteriormente, valorizado excessivamente apenas os ministérios ordenados, 

causou este enorme distanciamento e divisões e seu seio. Tal reflexo é 

sentido ainda hoje em vários setores eclesiais, onde a acentuação de um 
poder clerical absoluto é mais evidente a insistência destes setores em 

manter ainda certa intolerância com, relação à atividade de leigos e leigas 

leva a profunda inquietação eclesial e obscurece o sentido de ser Igreja.
126

   
  

  

 Apontando para uma realidade mais prática, Kuzma destaca algumas dificuldades e 

consequências inerentes à atuação do leigo frente essa insistente estrutura clericalizada da 

Igreja. Percebe-se, portanto, ao interpretar o pensamento do autor que, em muitos casos, os 

leigos são vistos pelo clero de forma inferiorizada, a partir de uma condição diferenciada que 

os coloca em condição de meros receptores; mesmo ao assumirem alguma liderança pastoral 

esta é tida como atividade secundária ou de menor importância. Também, outra dificuldade 

consiste no fato de os leigos não possuírem poder de decisão na escolha de seus 

representantes eclesiais: párocos e bispos; neste caso muitas vezes as lideranças escolhidas 

não levam em conta a realidade das comunidades. Também, ao contrário do que pede o 

Documento de Aparecida, o clericalismo dificulta a organização laical em grupos e 

movimentos.
127

  

 Uma dificuldade estrutural e fundamental colocada por Kuzma consiste na formação 

teológica dos leigos; a esse respeito, destaca o autor que a formação teológica oferecida aos 

leigos e leigas é vista muitas vezes de forma depreciativa e que, quando existem - salvo 

exceções - diferem da formação daqueles que se preparam para o sacerdócio. Geralmente são 

formações mais superficiais com pouco investimento por parte da Igreja. Por outro lado o 

ensino teológico católico prefere em seu corpo docente ministros ordenados, dificultando o 

                                                             
126 KUZMA, Cesar. Leigos e Leigas, Força e esperança da Igreja no Mundo. Op cit. p.59 
127 Cf. Ibid. p.32-39  
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acesso de teólogos leigos como docentes nas faculdades de teologia.
128

 Nesse sentido, quando 

o leigo atua na formação, geralmente o faz de forma voluntária sem qualidade teológica, 

conduzindo a formação a uma catequese simples voltada aos sacramentos e geralmente de 

forma submissa ao clero. O texto conclusivo da V Conferência do CELAM reconhece esse 

problema e coloca que “apesar da boa vontade, a formação teológica e pedagógica dos 

catequistas não costuma ser a desejável”.
129

 

 Complementando os apontamentos de Kuzma, essa postura preconceituosa e ao 

mesmo tempo centralizadora do conhecimento teológico por parte da hierarquia é 

contraditória aos anseios da V Conferência do CELAM e caracteriza-se como um forte 

obstáculo ao discipulado missionário, ao protagonismo do leigo e ao dinamismo da uma 

Igreja latino-americana em constante estado de missão. O Documento de Aparecida destaca  

  
que a formação dos leigos e leigas deve contribuir, antes de mais nada, para 
sua atuação como discípulos missionários no mundo, na perspectiva do 

diálogo e da transformação da sociedade. É urgente uma formação específica 

para que possam ter uma incidência significativa nos diferentes campos, 

sobretudo, “no mundo vasto da política, da realidade social e da economia, 
como também da cultura, das ciências e das artes, da vida internacional, dos 

meios de comunicação e de outras realidades abertas à evangelização”.
130

 

 
 

 Nesse sentido, a colocação de Blank sobre a não concretização das propostas teóricas 

em relação ao protagonismo leigo presente nos documentos da Igreja – propostas estas que 

sempre esbarram na “consagração histórica de uma estrutura hierárquica de poder”
131

 - lança-

se como voz profética para o Documento de Aparecida, pois, o que apresenta a realidade 

prática da Igreja latino-americana são grandes dificuldades estruturais e ideológicas que 

impedem que o leigo realmente assuma o protagonismo e a corresponsabilidade na missão da 

Igreja como propõe as reflexões da V Conferência do Episcopado latino-americano.  

 
 

2.2.2. O protagonismo leigo das mulheres frente uma Igreja patriarcal.  

 

                                                             
128 A esse respeito, o intuito aqui é demonstrar uma visão ampla sobre a formação teológica dos leigos e sua 

participação na vida acadêmica. São reconhecidas, portanto, exceções a tais comentários como, por exemplo, 

instituições de ensino superior que se dedicam à formação teológica dos leigos, dioceses que investem nessa 

formação, porém, ao analisar a maioria do Povo de Deus, constata-se que ainda existe um longo caminho a 

percorrer na formação teológica dos leigos.     
129 DAp 296 
130 DAp 283  
131 BLANK, Renold. Op Cit. p.54 
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Outro ponto a se destacar em relação à participação dos leigos na América Latina é a 

posição da mulher na Igreja, tendo em vista que tradicionalmente as comunidades cristãs são 

compostas, em sua maioria, por mulheres
132

. Além disso, a figura materna é fundamental para 

criação e orientação dos filhos, pois, é na família – primeira Igreja - que esta constrói muitas 

das condições necessárias para o desenvolvimento do discipulado missionário. 

Paradoxalmente, o que se percebe, é que a Igreja se constrói sobre uma estrutura patriarcal 

que, de certa forma, marginaliza a mulher. Além disso, essa marginalização se estende 

também para a sociedade.   

A esse respeito o Documento de Aparecida apresenta avanços significativos e 

reconhece a igualdade da mulher na Igreja e na sociedade, preocupando-se com a inclusão 

destas na missão integral da Igreja e no protagonismo do discipulado missionário leigo. O 

documento conclusivo da V Conferência também lamenta “que inumeráveis mulheres de toda 

condição não sejam valorizadas em sua dignidade” denunciando também que em várias 

situações não “se valoriza nem se promove adequadamente sua indispensável e peculiar 

participação na construção de uma vida social mais humana e na edificação da Igreja”.
133

 

Portanto, os bispos reunidos em Aparecida demonstram compreender as situações 

injustas que marginalizam as mulheres e impedem que estas sejam protagonistas, autônomas e 

responsáveis para o exercício do discipulado missionário na sociedade, e clama que “nesta 

hora da América Latina e do Caribe é imperativo escutar o clamor, muitas vezes silenciado, 

de mulheres que são submetidas a muitas formas de exclusão”
134

. É preciso, portanto, que a 

Igreja reconheça a importância da mulher na transmissão da fé
135

 e sua importância como 

membro da Igreja Povo de Deus; para tanto, o próprio Documento de Aparecida aponta 

necessidades pastorais voltadas ao desenvolvimento e protagonismo da mulher na Igreja e 

aponta que é preciso estimular a participação das mulheres em todos os ministérios confiados 

aos leigos e leigas bem como incluí-las em todas as instâncias de planejamento e decisões 

pastorais
136

. 

Nesse sentido é possível perceber que o Documento de Aparecida, além de reconhecer 

a dignidade da mulher, também denuncia claramente as formas de injustiças e exclusão que 

estas sofrem dentro das comunidades eclesiais e convoca toda a Igreja a estimular a 

participação proativa das mulheres nas mais variadas formas de atuação laical e a criar 

                                                             
132 Cf. DAp 455 
133 DAp 453 
134 DAp 454 
135 Cf. DAp 456 
136 Cf. DAp 458 
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mecanismos que eliminem, ou pelo menos minimizem, a marginalização e submissão da 

mulher frente a uma Igreja comandada por homens e que estimule, como coloca Tiene, a 

“participação das mulheres, como sujeitos, protagonistas e não apenas coadjuvantes”
137

, 

elemento apontado pela autora como deficiência na Igreja pós-conciliar e, por consequência, 

na Igreja pós Conferência de Aparecida.   

Apesar de muitos avanços presenciados nas últimas décadas envolvendo, por exemplo, 

a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, na política, nas iniciativas sociais, e também 

dentro da Igreja, o que se percebe é que as comunidades cristãs ainda tendem a atribuir um 

papel coadjuvante às mulheres e não o protagonismo e corresponsabilidade propostos pelo 

Documento de Aparecida.  A esse respeito Kuzma destaca que a mulher  

 

tanto na Igreja quanto na sociedade, não é amplamente reconhecida, desde o 

seu aspecto de gênero, na sua qualidade profissional e pessoal e nem 
mesmos, algumas vezes, pela dignidade de pessoa humana, fato comprovado 

pelos inúmeros abusos cometidos contra ela ainda no nosso século.
138

 

 

Nesse sentido, é preciso que toda a Igreja, ou seja, todo o Povo de Deus reconheça a 

importância histórica da mulher na Igreja que se constrói desde primeiras comunidades 

cristãs, sua participação na construção da Igreja e seu papel na transmissão da fé. Somente ao 

reconhecer a verdadeira dignidade da mulher, colocando em prática as urgências propostas 

pelo Documento de Aparecida, é que será possível que a práxis pastoral transforme a atuação 

feminina na Igreja de um papel meramente coadjuvante e de atividades muitas vezes de 

atividades periféricas – como muitas vezes de presencia nas comunidades cristãs - para um 

responsável discipulado missionário feminino que permita uma atuação corresponsável na 

missão da Igreja de promover o Reino de Deus.     

A esse respeito, como coloca o Papa Francisco, “as reivindicações dos legítimos 

direitos das mulheres, a partir da firme convicção de que homens e mulheres têm a mesma 

dignidade, colocam à Igreja questões profundas que a desafiam e não se podem iludir 

superficialmente”
139

. Nesse sentido, a prática pastoral é chamada a uma tomada de posição e a 

propor reformas em suas estruturas que de fato sejam inclusivas e abram espaços à atuação 

feminina tanto na sociedade como na esfera intraeclesial. Como destaca o Papa Francisco “é 

preciso ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na Igreja. Porque o 
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gênio feminino é necessário em todas as expressões da vida social; por isso deve ser garantida 

a presença das mulheres também no âmbito do trabalho e nos vários lugares onde se tomam as 

decisões importantes, tanto na Igreja como nas estruturas sociais”
140

.   

 

2.3. O laicismo exacerbado e a clericalização dos leigos: Duas tendências negativas 

 

Até o presente momento discutiu-se os avanços e retrocessos no que diz respeito ao 

protagonismo leigo proposto pelo Documento de Aparecida. Contudo, os pontos de reflexão 

ora apresentados apontam pontos positivos e negativos no que diz respeito às aberturas 

propostas pela Igreja enquanto hierarquia e instituição. Como destacado, elementos jurídicos e 

estruturais, bem como uma mentalidade ainda fortemente voltada à hierarquia e ao clero, de 

fato, constituem entraves ao avanço do discipulado missionário leigo na América Latina. 

Porém, não seria justo atribuir responsabilidades somente à instituição e suas estruturas. De 

fato, os leigos e leigas, enquanto membros vivos da Igreja parecem, muitas vezes, não 

compreender seu papel como discípulos missionários e seu protagonismo na Igreja.  

Muitas vezes, a falta de consciência por parte dos leigos acaba por desencadear duas 

tendências opostas, porém ambas contrárias ao verdadeiro sentido do discipulado missionário 

leigo proposto por Aparecida e ao conceito de Povo de Deus adotado pelo Concílio Vaticano 

II, retomado pelas conferências episcopais latino-americanas. Um desses elementos está na 

tendência em se clericalizar o leigo, fazendo com que este se hierarquize e se feche dentro da 

instituição, o ponto oposto que merece uma reflexão em função dos estudos do discipulado 

missionário leigo em Aparecida, está no fato de que a sociedade atual tende a um “laicismo 

exacerbado” que “pretende refutar toda a presença e contribuição da Igreja na vida pública 

das nações e a pressionam para que se retire para os templos e para seus serviços 

religiosos”
141

. Neste último a instituição, na sua hierarquia e seu magistério, tende a cair em 

descrédito e às vezes até mesmo ser colocada como um empecilho ao avanço da sociedade.  

Antes de ser contraditório e propor uma dependência do leigo em relação à instituição, 

o presente tópico tem o intuito de apontar elementos ligados à consciência do leigo em relação 

ao seu protagonismo como membro vido da Igreja de Deus e sua relação de comunhão e 

interdependência com a hierarquia. Ser Igreja como propõe o conceito de Povo de Deus é 

estar em plena comunhão, onde cada batizado, a partir de sua condição, dons e carismas, atua 
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na Igreja e na sociedade como verdadeiros discípulos missionários e continuadores da missão 

de Jesus Cristo.  

  

 

2.3.1. A clericalização do leigo: Um retrocesso e um desafio para o efetivo discipulado 

missionário leigo.    

  

 

Nós, os sacerdotes, tendemos a clericalizar os laicos. E os laicos, nem todos, 
mas muitos, nos pedem de joelhos que os clericalizemos porque é mais 

cômodo ser coroinha do que protagonista de uma caminho laical. Não temos 

que cair nessa armadilha. É uma cumplicidade pecadora (...) O laico é laico e 

tem que viver como laico com a força do batismo (...) carregando sua cruz 
cotidiana como todos nós carregamos. É a cruz do laico, não a do sacerdote. 

A do sacerdote que carregue o sacerdote, pois bastante ombro lhe deu Deus 

para isso.
142

  

 

 Essas sábias palavras de Bergoglio sintetizam a realidade das comunidades eclesiais, 

paróquias e Igrejas locais em relação ao leigo que impedem o real protagonismo destes como 

pede Aparecida. Em muitos casos, a discussão presente nas comunidades em relação ao 

trabalho do leigo se resume a ações ad intra que pouco contribui com o avanço da 

evangelização e da ação das comunidades na missão da Igreja. Nas comunidades é comum 

encontrar leigos exercendo apenas funções ligadas à colaboração com os ministros ordenados, 

o que coloca o leigo na função de auxiliar e não de protagonista. Entre outros exemplos, os 

ministros extraordinários da comunhão, em muitos casos, comportam-se como extensão do 

padre e tendem a se incluir no sistema hierárquico da instituição, agindo de forma autoritária e 

centralizadora. As pastorais, por sua vez também atuam como extensão do clero e submissa a 

ele. Não há espaços e, em muitos casos, o interesse em promover ações que realmente 

destaquem o protagonismo e a autonomia dos leigos na Igreja e como Igreja e para a Igreja 

Povo de Deus.   Por um lado, o clero tende a clericalizar, pois, é mais fácil concentrar as 

atividades em uma dimensão de delegação, execução e controle do que promover uma ação 

missionária capaz difundir o rosto da Igreja e a realidade do Reino de Deus. Como destaca 

Francisco, a clericalização se transforma, portanto em     

  

um dos males da Igreja. Mas é um mal «cúmplice», porque os sacerdotes 
gostam da tentação de clericalizar os leigos, mas muitos leigos, de joelhos, 
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pedem para ser clericalizados, porque é mais cómodo, é mais cómodo! E 

este é um pecado a duas mãos! Devemos vencer esta tentação. O leigo deve 

ser leigo, batizado, tem a força que vem do seu Baptismo. Servo, mas com a 
sua vocação laical, e isto não se vende, não se negocia, não se é cúmplice 

com o outro...
143

 

 

A clericalização, portanto, é um dos males da Igreja capazes de colocar todos, leigos e 

clero, em uma postura fechada na segurança das paróquias, onde as atividades desenvolvidas 

se traduzem naquelas de prestação de serviço religioso à comunidade e não numa dinâmica de 

evangelização missionária e discipulado missionário como propões a V Conferência do 

CELAM. Dessa forma, os leigos se comportam de acordo com a vontade e delegação do 

ministro ordenado e se esquece de que “a delegação dos leigos/as para o apostolado não 

depende da hierarquia, mas provém do próprio Cristo. São missionários constitutivamente e 

não por mandato, embora possam receber também uma determinada missão (por mandato) da 

autoridade eclesiástica”
144

.  

Frente essa realidade é possível perceber três situações ligadas à clericalização do 

leigo: A primeira delas é a tendência do clero em querer organizar a ação dos leigos de acordo 

com a disciplina hierárquica a que está sujeito. Em segundo lugar, a imaturidade dos cristãos e 

a falta de uma formação integral que desperte a consciência da ação missionária no 

discipulado faz com que os leigos não vislumbrem novos horizontes de atuação e 

compreendam que a ação eclesial se resume em colaborar com as funções do ministério 

ordenado. Mesmo quando dotados de certa consciência os leigos, em muitos casos, sentem-se 

confortáveis dentro da estrutura hierárquica e desenvolvem comportamentos que demonstram 

seu interesse na clericalização. Por fim, existe uma terceira situação em que o leigo reage de 

forma contrária à clericalização, rejeitando-a por completo. Este último, apesar de parecer 

uma reação positiva do laicato, acontece de forma radical e contrária à comunhão, fazendo 

com que o leigo distancie sua vida social das práticas institucionais da Igreja, fato que 

contraria claramente o conceito de discipulado missionário e tende a um laicismo que exclui a 

ação da Igreja da práxis social ao invés de incluir a todos na comunhão do Povo de Deus em 

uma única missão. Tal postura permite que a fé e o ser cristão do indivíduo seja algo isolado 

da prática de vida quotidiana em sociedade. A esse respeito o teólogo Miranda destaca que, 
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“não é a fé cristã uma fuga da realidade; ao contrário, é um mergulhar na realidade, iluminado 

pelo evangelho para transformá-la em nova criação”
145

.  

Portanto, urge uma mudança de mentalidade, onde os leigos possam se tornar cristãos 

maduros na fé e atuar na Igreja e como Igreja dentro de sua condição insubstituível de 

discípulo missionário leigo corresponsável na promoção do Reino de Deus.  Somente uma 

mudança de mentalidade, tanto por parte do clero como também por parte do leigo, poderá dar 

novos rumos ao problema da clericalização dos leigos, onde ambos, clero e laicato, de certa 

forma, são cúmplices. Concluindo, o seguinte testemunho dado pelo Papa Francisco resume 

claramente as provocações aqui apresentadas.  

 

Muitas vezes ouvi isto, na minha terra: «Sabe, na minha paróquia há um 

leigo corajoso: este homem sabe organizar... Eminência, porque não o 
fazemos diácono?». É imediatamente a proposta do padre: clericalizar. 

Façamos este leigo... Por quê? Porque o diácono, o sacerdote, é mais 

importante que o leigo? Não! É este o erro! É um bom leigo? Que continue e 
cresça assim. Porque está em questão a identidade da pertença cristã. Para 

mim, o clericalismo impede o crescimento do leigo. Mas tende presente o 

que eu disse: é uma tentação cúmplice entre os dois, pois não haveria 
clericalismo se não houvesse leigos que querem ser clericalizados. É 

evidente? Eis por que agradeço quanto fazeis. Harmonia: também esta é 

outra harmonia, porque a função do leigo não pode ser desempenhada pelo 

sacerdote, e o Espírito Santo é livre: algumas vezes inspira o sacerdote a 
fazer uma coisa, outras vezes inspira o leigo.

146
 

 

 

2.3.2. A fé desvinculada da prática social: a consciência do leigo frente ao laicismo.  

 

Como apontado no tópico anterior, o leigo também se torna responsável por situações 

que dificultam o florescer de seu protagonismo missionário e corresponsável frente à missão 

da Igreja e ao conceito de Povo de Deus. Em muitas situações, estes não se reconhecem como 

corpo místico de Cristo e de sua responsabilidade de ser Igreja e atuar como tal também na 

sua vida em sociedade. Fatores históricos e sociais tendem a desvincular a fé da realidade 

social e, como destaca Miranda, isso se dá por razões históricas e também sociais:  

  

Razões de cunho histórico explicam a enorme quantidade de católicos 
apenas de batismo, ou mesmo um catolicismo mais cultural do que religioso. 

Temos que aceitar o fato porque nos foi legado do passado. Realmente para 
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muitos o catolicismo se limita à recepção de alguns sacramentos sem que 

haja uma real incidência da fé em sua vida quotidiana. Não dão testemunho 

de vida e, por conseguinte, constituem mais obstáculos do que sinais do 
Reino de Deus, mesmo que não possamos fazer um juízo moral sobre suas 

vidas. Privam a Igreja da credibilidade diante da opinião pública, 

enfraquecem-na como realização efetiva do Reino de Deus, da caridade, da 

justiça, de compaixão inerentes à fé cristã. Desse modo a Igreja aparece aos 
olhos de muitos como uma instituição autoritária, mais preocupara com 

doutrinas e normas morais, sem deixar transparecer sua verdadeira 

identidade. Aqui não podemos evitar a questão: e quem de nos se encontra 
totalmente livre dessa incoerência entre fé e vida?

147
  

 

 

 Estas duras e marcantes palavras deixadas por Miranda permitem intuir que outro 

problema que os leigos enfrentam, além da clericalização, é a tendência em separar a vida 

religiosa da vida social fato que contribui com um laicismo exacerbado onde a religião e a fé 

são cada vez mais colocadas como algo particular e isoladas do que como força motriz, 

transformadora e integradora da sociedade. Dessa forma, o leigo não desenvolve a maturidade 

necessária para atuar como Povo de Deus e membro vivo da Igreja frente às realidades 

sociais, não se vê como Igreja em suas ações do quotidiano e desvincula sua fé do convívio 

social em que está inserido. O ator citado também aponta os motivos para essa postura ao 

afirmar que os leigos, em muitos casos, ainda são imaturos em sua fé:  

 

Por não conseguirem conhecer sua fé como adultos, não conseguem 
igualmente relacioná-la com sua vida concreta, e desse modo acabam 

banindo-a de sua existência, sem, entretanto, negá-la ou combatê-la, embora 

outros rejeitem explicitamente certas verdades cristãs por entendê-las na 
versão infantil ou de modo errado.

148
   

 

 Nesse sentido, fica evidente a tendência de separação entre fé e sociedade onde o 

leigo, investido do sacerdócio comum e da corresponsabilidade na missão da Igreja pelo 

batismo, acaba por ofuscar estes dons e não exercê-los nas estruturas sociais em que está 

inserido. Fato que contribui para a construção de uma mentalidade em que a Igreja e a fé são 

instituições particulares e não se misturam com a vida social e até mesmo para uma 

mentalidade presente hoje na sociedade que tende a excluir a fé a religiosidade da práxis 

quotidiana. 

 Portanto, é urgente uma mudança de mentalidade em que o leigo assuma de fato sua 

condição de Igreja Povo de Deus e membro do corpo místico de Cristo. É preciso que todos 

os batizados, a partir da eclesiologia do Concílio Vaticano II, retomada fortemente pelo 
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Documento de Aparecida, sintam de fato que são Igreja e, desta forma, suas ações na 

sociedade são também ações desta mesma Igreja. Essa tomada de consciência permitirá ao 

leigo romper com estruturas sociais que tendem a ignorar o papel da Igreja na sociedade e a 

atuar nas suas relações sociais como Igreja proclamando “o Evangelho de Jesus Cristo e, 

n’Ele, a boa nova da dignidade humana, da vida, da família, do trabalho, da ciência e da 

solidariedade com a criação”
149

. Atuar na sociedade, portanto, não é uma função externa à 

Igreja, mas sim ação desta por meio do leigo, protagonista e corresponsável na missão, pois, 

“é próprio do discípulo de Jesus gastar sua vida como sal da terra e luz do mundo”
150

.      

 Spadaro, sintetizando a ideia do Papa Francisco sobre a função da política, afirma que 

é necessário um equilíbrio de interesses onde a política seja a verdadeira expressão da 

caridade, a fim de que não haja a privação da dignidade humana; aponta inda, citando as 

palavras do Papa Francisco que a contribuição de energias morais em uma sociedade 

democrata é fundamental para esse fim.
151

 Partindo do pensamento do autor e relacionando-o 

com a temática da presente pesquisa, é possível afirmar que o leigo como Igreja Povo de Deus 

e inserido na sociedade, não deve marginalizar sua fé ou reserva-la aos momentos de culto 

como algo restrito e particular, como algo distante da realidade social, mas sim inseri-la em 

sua prática quotidiana a fim de transformar as realidades injustas de acordo com os 

ensinamentos do evangelho. Não se deve, portanto, interpretar a laicidade do Estado como 

uma necessária exclusão da religião do cenário político, pelo contrário, a laicidade do estado 

existe justamente para permitir a liberdade religiosa e a atuação consciente e presente na 

sociedade em geral. Complementando essa reflexão Spadaro destaca que no pensamento do 

Papa Francisco é fundamental o diálogo e a participação de diversas culturas no desenvolver 

social e afirma que: 

 

Em todo esse amplo processo dialógico se inserem também as grandes 

tradições religiosas, chamadas a construir a vida social e a animar a 

democracia. Nesse sentido, a laicidade do Estado, afirmou o Pontífice, 
revela-se um valor na medida em que se mostra “favorável à convivência 

pacífica entre religiões diferentes”. E isso porque, “sem assumir como 

própria nenhuma posição confessional, respeita e valoriza a presenta da 
dimensão religiosa na sociedade, favorecendo suas expressões mais 

concretas”.
152
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 Nesse sentido, uma postura que incentive um exacerbado laicismo, contraria o próprio 

conceito de Estado laico, pois, tende a eliminar a fé e a religião das decisões sociais, fato que 

ao invés de trazer benefícios sociais e promoção do bem comum traz consigo intolerância, 

intransigência e conflitos sociais. Portanto, a laicidade do Estado o coloca de forma neutra em 

relação às religiões, fato que favorece a participação e inserção destas nas estruturas sociais. 

Miranda, ao fazer referência à obra de Jürgen Habermas, intitulada Zwischen Naturalismus 

und Religion, afirma que a liberdade religiosa favorecida por um Estado neutro 

 

não pode confinar a religião à esfera da vida privada, já que seus membros 

não só a professam e expressam, mas também procuram vivê-la socialmente 

através de atitudes e comportamentos específicos. Não se pode exigir do 
adepto de uma religião, e que fundamenta a própria existência e, suas 

convicções religiosas, renunciar a elas sempre que estiver lidando com a 

esfera pública, como se ele devesse haurir suas convicções de outra fonte 

não religiosa.
153

  

 

Assim, é fundamental que o leigo desenvolva sua maturidade e se torne, de fato, 

adulto na fé compreendendo que ser batizado em Cristo é assumir uma postura de vida,  

orientada segundo seus ensinamentos, que traduza na prática social as convicções e 

responsabilidades decorrentes da aceitação plena ao evangelho.  

Para o leigo, atuar na sociedade como Igreja e na Igreja como membro da sociedade é 

agir na comunhão, compreendendo que esta deve estar presente em todos os momentos da 

vida do cristão. Portanto, é preciso incentivar a oração comunitária e principalmente 

incentivar a celebração e a participação na Eucaristia, força e alimento para a atuação prática 

do discipulado missionário, pois, como destaca o Papa Francisco, “a Palavra de Deus ouvida e 

celebrada, sobretudo na Eucaristia, alimenta e reforça interiormente os cristãos e torna-os 

capazes de um autêntico testemunho evangélico na vida diária”
154

. 
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CAPÍTULO III 

DIRETRIZES PARA A CONCRETIZAÇÃO DO DISCIPULADO MISSIONÁRIO: DA 

TEORIA À PRÁTICA DO PROTAGONISMO LEIGO NA AMÉRICA LATINA 

 

 As reflexões dos capítulos anteriores apontam que o Documento de Aparecida, 

alicerçado na eclesiologia conciliar de Igreja Povo de Deus, é claro ao inserir os leigos e 

leigas como protagonistas na missão da Igreja. Contudo, como expõe o capítulo anterior, a 

prática pastoral nem sempre concretiza tais anseios, impondo ao documento conclusivo da V 

Conferência do CELAM o risco de se tornar mais um documento teórico “relegado às 

prateleiras das bibliotecas”
155

, condenado a encerrar em si potenciais transformações em prol 

de uma Igreja mais dinâmica e mais próxima da sociedade. Portanto, este terceiro capítulo 

busca apontar urgências pastorais para Igreja latino-americana contemporânea a fim de propor 

mecanismos que traduzam na prática pastoral os anseios de um discipulado missionário leigo 

proativo e corresponsável, onde o leigo atue de forma consciente na Igreja e na sociedade.  

É urgente que os leigos e leigas possam atuar, de fato, na Igreja e como Igreja, como 

verdadeiro Povo de Deus, transformando as realidades em que está inserido. Como 

protagonista, o leigo deve também colaborar ativamente e de forma consciente no que diz 

respeito às decisões e ações da Igreja enquanto instituição, agindo, portanto, não somente na 

esfera da sociedade, mas também de forma intraeclesial, colaborando com os ministros 

ordenados dentro de um espírito de mutualismo e comunhão. Dessa forma, cada qual com 

seus carismas, características e ministérios específicos, poderá atuar como povo e em prol do 

povo, como Igreja e em prol da Igreja, sempre em comunhão e reconhecendo a 

interdependência e o mutualismo dos serviços que lhes são confiados e que devem orientar-se 

para o bem comum e para a propagação da boa nova de Jesus Cristo, promovendo de fato o 

Reino de Deus.  

Nesse sentido, sem o intuito de esgotar as possibilidades ou mesmo a pretensão de se 

tomar como absolutas as propostas, são aqui apresentadas três provocações que podem 

contribuir com as discussões sobre o tema e fomentar uma mentalidade reformadora que 

possa despertar nas comunidades as transformações estruturais necessárias para um real 

discipulado missionário onde, leigos e clérigos, cada qual com seu ministério e a seu modo, 

possam em plena comunhão colocarem-se a serviço da Igreja e “pôr os passos de suas vidas 
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nas pegadas de Jesus”
156

, permitindo que se transformem em práticas as propostas trazidas 

pela Conferência de Aparecida.  

A primeira de tais provocações aponta a necessidade de uma mudança de mentalidade; 

tanto a hierarquia como os leigos são chamados a se conscientizarem de seu protagonismo 

como Igreja e do mutualismo e inter-relação necessárias ao discipulado missionário, 

consciência esta que aponta para uma Igreja ministerial, onde hierarquia e laicato, como Povo 

de Deus e cada qual a seu modo, orientam seus serviços um para o outro e em prol do Reino 

de Deus
157

. Numa segunda proposta chama-se à atenção a necessidade de uma formação 

teológica e integral dos leigos e leigas para que estes possam, de fato, tomar a devida 

consciência da responsabilidade e de seu protagonismo como membros do Corpo Místico de 

Cristo. Por fim, aponta a necessidade de uma reforma das estruturas paroquiais, local da 

práxis pastoral e de atuação do discípulo missionário leigo por excelência.  

 

 

3.1. Das mentalidades às estruturas: Uma reforma em prol do discipulado missionário 

corresponsável dos leigos e leigas. 

 

Vários elementos foram destacados como situações que se apresentam como barreiras 

à atuação corresponsável e protagonista dos leigos. Dessa forma a atuação laical ora esbarra 

em uma estrutura clericalizada onde pouco espaço é dado ao protagonismo dos leigos e leigas 

ora esbarra na própria passividade do leigo que se contenta em reduzir deu papel a mero 

espectador e receptor dos sacramentos nas missas dominicais.  A partir de tais considerações é 

possível perceber uma situação paradoxal entre as urgências e anseios propostos pela 

Conferência de Aparecida e a práxis pastoral efetiva do discipulado missionário leigo nas 

Igrejas particulares e nas comunidades paroquias. Tal paradoxo se estrutura na seguinte 

questão: Como é possível que os próprios bispos que aprovaram o Documento de Aparecida – 

texto aprovado quase que por unanimidade – se defrontem com situações contrárias à 

aplicação prática do discipulado missionário leigo em suas Igrejas locais? Como um 

documento que foi muito bem recebido pelos católicos no continente encontra ainda barreiras 

para ser tornar uma prática nas comunidades paroquiais?  Certamente, dar resposta a tais 

questionamentos não é tarefa fácil. Contudo, é possível supor que a própria estrutura eclesial 

                                                             
156 FRANCISCO. Mensagem do Papa Francisco para o 52º. Dia Mundial de Oração pelas Vocações. 26 de abri 

de 2015. Disponível em: https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20150329_52-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html. Acesso em: 2 nov., 2015. 
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tende a manter uma mentalidade antiga, voltada a estruturas fechadas e centralizadas na 

hierarquia. A esse respeito Miranda destaca que  

 

a história nos ensina que a configuração eclesial influi na própria 

compreensão que a Igreja tem de si mesma. Com outras palavras: a 

eclesiologia depende (não só) também da realidade eclesial concreta. Esse 
fato significa que uma determinada configuração eclesial repercute na 

própria consciência eclesial dos membros da Igreja.
158

    

 

 Interpretando pensamento de Miranda é possível intuir, portanto, que a mentalidade 

presente nas Igrejas locais e estruturas paroquiais que a compõe tendem a manter um status 

quo que impede uma reforma eficaz que estimule o discipulado missionário e o protagonismo 

dos leigos. Miranda ainda destaca que o Documento de Aparecida, apesar de inspirador, 

somente se concretizará a partir de mudanças estruturais significativas que passam tanto por 

uma mudança de mentalidade como pela mudança das estruturas institucionais, pois, no 

pensamento do autor, apenas uma consciência eclesial renovada não seria capaz de introduzir 

nas comunidades as propostas renovadoras de Aparecida, tendo em vista que historicamente é 

comprovado que práticas, normas e instituições do passado influenciam diretamente as 

estruturas institucionais e pastorais do presente.
159

 

  A esse respeito os Bispos reunidos em Aparecida não foram omissos, pois, 

reconhecem a necessidade de uma “atitude permanente de conversão”
160

 por parte de todo o 

Povo de Deus e destacam a necessidade de uma conversão pastoral e renovação missionária 

das comunidades que “implica reformas espirituais, pastorais e também institucionais”
161

. 

Nesse sentido, se as propostas de Aparecida encontram barreiras para sua concretização esses 

obstáculos estão na própria estrutura das comunidades e Igrejas locais, bem como em uma 

arraigada mentalidade construída por séculos de institucionalização e centralização.  

 

 

3.1.1. O ponto de partida: Uma mudança de mentalidade em prol de uma práxis 

pastoral leiga efetiva e protagonista.  
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 Ao iniciar seu artigo intitulado Responsabilidad y protagonismo de los laicos en el hoy 

de América Latina, texto elaborado a convite da Pontifícia Comissão Pro América Latina, no 

ano de 2008, logo após os resultados da V Conferência do CELAM, Granados se questiona:  

 

¿Cómo hablar del protagonismo de los laicos si lo que salta a la vista es 

precisamente lo contrário? ¿Cómo mostrar uma realidade que la história y el 

cambio de época han ido oscureciendo y desdibujando? Mi punto de vista es 

más bien pessimista y corro el riesgo de no oferecer el empuje que se espera 

después de Aparecida.
162

  

 

 Também, fazendo uma leitura da realidade e do contexto que se insere a Igreja Latino-

americana o autor apresenta outras situações críticas, chegando a apontar que a Igreja presente 

no continente se estrutura num paradoxo de grande religiosidade e pouca evangelização, onde 

muitos batizados ainda não conhecem o evangelho. Granados também denuncia certa 

“ausência de um laicato pensante”, fato proporcionado pela falta de interesse por parte da 

Igreja em promover uma educação eficiente para os leigos e nesse ponto o autor é enfático: 

“no hay documento, asamblea o reunión en la que no se hable de la formación pero tal 

parece que luego no passa nada o casi nada. Da la impressión de que el acuerdo sólo se 

queda em el acta”; por fim o autor citado também critica o clericalismo exacerbado afirmando 

ser este um tema que não agrada alguns pastores e que muitos deles assumem um papel 

autoritário, decidindo sobre todo e qualquer tema, oportuna ou inoportunamente, inibindo a 

ação protagonista dos leigos.
163

   

 Analisando o pensamento de Granados, apesar de seu pessimismo em relação à 

participação do laicato na Igreja latino-americana, é possível perceber que alguns problemas 

estruturais colocados por ele convergem com temas já tratados no presente trabalho, como a 

debilitada formação dos leigos, a necessária consciência evangélica para o discipulado 

missionário protagonista destes e necessidade de abertura por parte da instituição para uma 

efetiva ação corresponsável por parte de leigos e leigas.  

 Nesse sentido, sendo um pouco mais otimista que Granados, percebe-se que os bispos 

reunidos em conferência em Aparecida apresentam considerações e propostas corajosas e 

arrojadas voltadas à ação prática e que tendem a transformar a Igreja latino-americana em prol 

de um discipulado missionário leigo mais efetivo frente às realidades e necessidades da Igreja 

                                                             
162 GRANADOS, Manuel Gómez. Responsabilidad y protagonismo de los laicos em el hoy de América Latina. 

In: Pontificia Comissio Pro America Latina. Aparecida 2007: Luces para América Latina. Ciudad del Vaticano: 
Libreria Editrice Vaticana, 2008. p.213. 
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hoje. Pelo menos em teoria, e desejo da V Conferência do CELAM “que todos os leigos se 

sintam corresponsáveis na formação dos discípulos e na missão”
164

.   

Ao mesmo tempo, confirmando a situação paradoxal entre teoria e prática, o 

episcopado latino-americano destaca que na Igreja presente no continente “tem faltado 

coragem, persistência e docilidade à graça de prosseguir, fiel à Igreja de sempre, à renovação 

iniciada pelo Concílio Vaticano II”
165

. Isso denota que a própria Igreja - enquanto instituição 

– tem consciência de que fatores internos, sejam eles ideológicos e/ou estruturais, acabam por 

não permitir a viabilização das propostas presentes nos documentos por ela elaborados, 

novamente restringindo-os à textos teóricos sem aplicação prática.  

Portanto, esse abismo entre teoria e prática do discipulado missionário corresponsável 

do leigo somente será transposto quando houver uma mudança de mentalidade em toda a 

Igreja, é preciso que a instituição, enquanto hierarquia, bem como todos os batizados 

redescubram os anseios do Concílio Vaticano II e proporcionando as aberturas necessárias e o 

reconhecimento das múltiplas funções e ministérios no interior da Igreja, no entanto, “voltar 

ao Vaticano II seria reabilitar o conceito de Povo de Deus e coloca-lo de novo no centro da 

eclesiologia”
166

; - não somente na teoria, mas na práxis pastoral paroquial e no 

relacionamento entre leigos e clérigos, hierarquia e sociedade - a efetiva retomada do conceito 

de Povo de Deus retoma também a dignidade dos leigos como batizados e membros do Corpo 

místico de Cristo bem como o protagonismo missionário destes. A esse respeito, ao citar a 

obra de Rigal intitulada Horizons nouveaux pour l´Eglise (2007), Lima destaca que  

 

A realização da Igreja-comunhão, como o refere Rigal, não pode ser 

conseguida sem a conjugação de uma corresponsabilidade efetiva. Esta 

abertura exige que se passe de uma concentração das responsabilidades entre 

as mãos de alguns a uma multiplicidade de serviços responsáveis. Tal 
evolução não é possível senão se o Povo de Deus se torna, nos fatos, aquilo 

que é em direito: uma realidade envolvente no interior e ao serviço do qual 

se inscrevem diferentes ministérios. A vontade do Vaticano II de promover 
uma parceria comprometida na única missão não coloca nenhuma dúvida.

167
  

 

O devido reconhecimento da dignidade e protagonismo de todo o Povo de Deus, leigos 

e clérigos, pode criar as condições ideais para uma tomada de consciência na Igreja capaz de 

proporcionar as aberturas necessárias ao protagonismo dos leigos. Por outro lado, é preciso, 
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166 COMBLIN, José. Op Cit. p.9.  
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também, que os leigos e leigas, se conscientizem de seu papel como batizados e membros da 

Igreja. Muitos são os leigos, de fato, engajados como discípulos missionários proativos e 

corresponsáveis na Igreja, porém, constituem a minoria. Na prática, a grande maioria dos 

leigos preferem a passividade e a posição de meros receptores dos sacramentos; a maioria se 

comporta como ovelhas passivas frente um pastoreio hierárquico; para muitos “é mais 

cômodo ser coroinha do que protagonista”
168

.  Nesse sentido, Miranda apresenta uma crítica 

ao Documento de Aparecida afirmando que “o objetivo visado pelos bispos em Aparecida 

dificilmente se tornará uma realidade se não houver uma mudança na mentalidade do clero e 

maior criatividade nas instituições eclesiais”
169

 e, complementando o pensamento do autor o 

mesmo vale para os leigos.  

Vale destacar que não é fácil mudar uma mentalidade construída por séculos de 

tradição de uma época de cristandade clerical, em que a hierarquia centralizava em si todas as 

atividades eclesiais e os leigos sempre se comportaram de forma passiva, onde a hierarquia, 

constituindo uma “sociedade perfeita”, era única responsável na condução do rebanho, que se 

destacava como objeto passivo da ação da Igreja; e que o povo, não sentia em nada a 

necessidade de protagonizar o Reino de Deus. Portanto, mesmo que as lideranças reconheçam 

em suas assembleias e conferências o protagonismo dos leigos, na prática, essa tradição 

histórica influencia o comportamento das comunidades e paróquias, local da prática pastoral 

por excelência e também depósito dessa tradição pré-conciliar. A esse respeito Miranda 

destaca que  

 

esse fato também explica porque determinadas mentalidades oferecem tanta 

resistência a necessárias mudanças na Igreja por refletirem e se identificarem 

com determinada configuração histórica. Pela mesma razão uma nova 

mentalidade, se não se consegue expressar um nível institucional, acaba por 
se revelar ineficaz e meramente teórica, pois na prática não é realmente 

vivida.
170

 

 

Talvez aí esteja a resposta para os questionamentos propostos no início deste capítulo. 

Apesar dos Bispos reunidos em Aparecida reconhecerem a realidade e o protagonismo 

corresponsável dos leigos, as estruturas eclesiais de base, compostas por Igrejas locais e suas 

paróquias e comunidades ainda carregam um forte peso da tradição histórica de uma 

cristandade orientada pelo clero. Portanto, urge uma mudança radical na forma de pensar de 
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todo o Povo de Deus que leve a uma transformação também das estruturas eclesiais a fim de 

concretizar em suas práticas as propostas de Aparecida.   

 

Não só se impõe uma mudança de mentalidade, mas também a existência de 

estruturas condizentes com a eclesiologia de comunhão. Não teremos leigos 

missionários se não repensarmos as instituições e as formas de exercício de 
autoridade. É importante levar a sério o que pedem os bispos em Aparecida 

sobre a criação de novos ministérios laicais (DAp  202) e de novas estruturas 

pastorais com imaginação e criatividade (DAp 173). A autoridade da Igreja 
local deve tornar realidade essas orientações de Aparecida, pois elas brotam 

de uma profunda consciência da missão a Igreja, que, num determinado 

contexto sociocultural, pode pedir instituições e estruturas adequadas ao 
meio e à comunidade humana nele presente. Passos devem ser dados. Total 

garantia de acertar ninguém possui. Importa aqui confiar no Espírito que 

conduz a Igreja e que se manifestou em Aparecida.
171

 

 

 

3.1.2. Uma mudança nas estruturas institucionais em prol de uma abertura efetiva ao 

protagonismo e corresponsabilidade dos leigos e leigas.  

 

Nas últimas décadas é indiscutível o crescimento da participação dos leigos nas 

comunidades eclesiais. Na América Latina, a partir das Conferências Episcopais de Medellín 

e Puebla o laicato ganha forças e status de protagonista na ação evangelizadora no continente. 

Porém, apesar dos avanços no protagonismo dos leigos e leigas na Igreja contemporânea - 

onde estes “estão assumindo, dentro da comunidade eclesial, funções que são inegavelmente 

suas, que tinham sido indevidamente açambarcada pelo clero ou que emergiram graças à 

complexificação da ação evangelizadora e, portanto, novas”
172

, como aponta Almeida -, a 

própria conferência de Aparecida destaca a necessidade de um maior impulso e maiores 

aberturas ao leigo; convoca toda a estrutura hierárquica para atuar na edificação de uma única 

Igreja a partir de “um adequado discernimento, incentivo, coordenação e condução pastoral, 

sobretudo da parte dos sucessores dos Apóstolos”
173

.  Para os bispos reunidos em Aparecida,  

 

hoje, toda a Igreja na América e no Caribe querem se colocar em estado de 
missão. A evangelização do Continente, nos dizia o papa João Paulo II, não 

pode se realizar hoje sem a colaboração dos fiéis leigos. Eles hão de ser parte 

ativa e criativa na elaboração e execução de projetos pastorais a favor da 
comunidade. Isto exige, da parte dos pastores, uma maior abertura de 

mentalidade para que entendam e acolham o “ser” e o “fazer” do leigo na 
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Igreja, que por seu batismo e sua confirmação, é discípulo e missionário de 

Jesus Cristo. Em outras palavras, é necessário que o leigo seja levado em 

consideração com um espírito de comunhão e de participação.
174

  

 

O simples fato de o Documento de Aparecida pedir que as estruturas hierárquica 

levem em consideração a participação dos leigos já denota a preocupação dos bispos do 

continente em promover uma mudança de mentalidade capaz de romper as barreiras atuais 

que impedem o efetivo protagonismo corresponsável do leigo na Igreja, o próprio Documento 

da Aparecida confirma essa afirmação ao constatar o “o escasso acompanhamento dado aos 

fiéis leigos em suas tarefas de serviço à sociedade”
175

 e exorta toda a Igreja, como sinal de 

esperança, ao “fortalecimento de várias associações leigas, movimentos apostólicos eclesiais e 

caminhos de formação cristã, comunidades eclesiais e novas comunidades, que devem ser 

apoiados pelos pastores”
176

. Aqui, porém, cabe uma crítica ao texto de Aparecida: Tal 

iniciativa de abertura não deve advir apenas do clero, mas também do próprio leigo que, uma 

vez consciente, será capaz de buscar seus próprios espaços e formas de desenvolver seu 

protagonismo como discípulos missionários de Jesus Cristo.     

Nesse sentido, é urgente para a Igreja da América Latina a efetiva tomada de 

consciência da ação laical frente à missão da Igreja, uma conscientização gerada tanto por 

parte da hierarquia como por parte do próprio leigo, proporcionada por uma forte mudança de 

mentalidade. Porém, apenas a mudança de mentalidade não é suficiente para a necessária 

transformação da Igreja conforme pede o Documento de Aparecida. Faz-se necessária 

também uma mudança nas estruturas eclesiais que acompanhem essa nova forma de pensar, 

pois, conforme afirma Codina, “a dimensão encarnada da Igreja postula que as mudanças 

pessoais dos batizados e as mudanças teológicas da Igreja se concretizam em mudanças 

estruturais”.
177

 Portanto, além da urgente conversão pastoral, ampla e claramente discutida no 

capítulo sétimo do Documento de Aparecida
178

, as mudanças de mentalidade dela decorrentes 

somente serão efetivas a partir de necessárias reformas estruturais capazes de traduzir a 

conversão em práticas pastorais concretas. Papa Francisco, em sua exortação apostólica 

Evengelii Gaudium exprime esse pensamento ao afirmar:  
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Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os 

costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se 

tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à 
autopreservação. A reforma das estruturas, que a conversão pastoral exige só 

se pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se tornem mais 

missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais 

comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante 
de «saída» e, assim, favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem 

Jesus oferece a sua amizade. Como dizia João Paulo II aos Bispos da 

Oceania, «toda a renovação na Igreja há de ter como alvo a missão, para não 
cair vítima duma espécie de introversão eclesial».

179
  

   

Refletindo sobre o pensamento do Papa Francisco, é possível conciliá-lo claramente 

com a intenção de uma Igreja em estado permanente de missão proposta pela V Conferência 

do CELAM, que exige uma Igreja transformada e com espírito de saída, que busque levar a 

boa nova de Jesus Cristo a todos os setores da sociedade que, a partir de todos os seus 

membros, sejam eles leigos ou clérigos, exerça sua missão de “ir por todo o mundo” e “pregar 

o evangelho a toda criatura” (Mc 16,15) dando testemunho da verdade “até os confins do 

mundo” (At 1,8). É preciso, portanto, uma renovação que desperte a verdadeira vocação dos 

discípulos e discípulas missionárias de Jesus Cristo.  

 

Toda a renovação da Igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à 
própria vocação. Esta é, sem dúvida, a razão do movimento para a unidade. 

A Igreja peregrina é chamada por Cristo a essa reforma perene. Como 

instituição humana e terrena, a Igreja necessita perpetuamente desta reforma. 
Assim, se em vista das circunstancias das coisas e dos tempos houve 

deficiências, quer na moral, quer na disciplina eclesiástica, quer também no 

modo de enunciar a doutrina - modo que deve cuidadosamente distinguir-se 
do próprio depósito da fé - tudo seja reta e devidamente restaurado no 

momento oportuno.
180

  

 

Nesse sentido, fiel à sua vocação a Igreja é chamada a se renovar também em suas 

estruturas. Essa renovação, portanto, deve envolver todas as suas instâncias hierárquicas onde, 

conforme destaca Francisco, “também o papado e as estruturas centrais da Igreja universal 

precisam ouvir este apelo a uma conversão pastoral”
181

. Porém, essa transformação somente 

será efetiva ao atingir as estruturas de base da práxis pastoral e missionária da Igreja presente 

nas paróquias e suas comunidades.    

 Renovar as estruturas não significa criar uma nova Igreja, romper com séculos de 

tradição, tampouco desprezar suas estruturas atuais, mas sim transformar em prática os 
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anseios do próprio Concílio Vaticano II e o desejo os Bispos reunidos na V Conferência de 

Aparecida ainda longe de se expressarem na prática quotidiana das comunidades eclesiais. 

Codina faz uma interessante constatação histórica, aponta que sempre que a Igreja evoluiu em 

sua forma de pensar, sempre que a teologia encontrou um salto evolutivo as estruturas e as 

práticas também acompanharam essa evolução, isso é claro, por exemplo, na patrística, “em 

contrapartida, o Concílio Vaticano II, que voltou à eclesiologia de comunhão do primeiro 

milênio na Lumen Gentium, não conseguiu encarnar plenamente essa eclesiologia em 

estruturas concretas de comunhão para a Igreja do terceiro milênio”.
182

 

 A esse respeito Richard também retoma o paradoxo entre os anseios propostos pelos 

documentos eclesiais e a dificuldade de sua aplicação prática ao afirmar que  

 

muito se repetiu a afirmação de que um documento eclesial, por si mesmo, 

não é capaz de mudar a Igreja. Documentos não mudam estruturas. O padre 
José Comblin nos advertiu muitas vezes de que o Concílio Vaticano II tinha 

mudado profundamente nossa visão teológica da Igreja, mas não mudou suas 

estruturas.
183

 

  

 Concluindo este tópico e diante de todas as reflexões apresentadas é possível afirmar 

que a renovação das estruturas eclesiais, necessárias e colocadas como urgências tanto no 

Concílio Vaticano II como também na V Conferência do CELAM, envolvem diretamente os 

leigos e impactam diretamente o discipulado missionário destes, pois, exige a efetiva 

retomada do conceito conciliar de Igreja Povo de Deus e as aberturas necessárias para que 

todos, independentemente de sua condição, dons, carismas, vocação e modo de agir como 

Igreja, possam se lançar, a partir de uma Igreja em saída, nas águas mais profundas (Cf. Lc 

5,1-11) da sociedade.  Portanto, tanto leigos como clérigos, vocacionados cada um a seu 

modo, mas num único Povo de Deus, são chamados a uma conversão pastoral efetiva e 

transformadora, como pede o Documento de Aparecida:  

  

Esta firme decisão missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais e 

todos os planos pastorais de dioceses, paróquias, comunidades religiosas, 

movimentos e de qualquer instituição da Igreja. Nenhuma comunidade deve 

se isentar de entrar decididamente, com todas suas forças, nos processos 
constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas 

estruturas que já não favoreçam a transmissão da fé.
184

    

                                                             
182 CODINA, CODINA, Victor. A Missão como renovação eclesial. Op Cit. p.235. 
183 RICHARD, Pablo. Terminou a V Conferência em Aparecida. Será possível, agora, construir um novo modelo 

de Igreja?. In: Ameríndia (org). V Conferência de Aparecida. Renascer de uma esperança. São Paulo: Paulinas, 
2008. p.92.  
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 Nesse sentido, o Documento de Aparecida conclama a todos a se converterem 

pastoralmente e a iniciar uma renovação que abandone estruturas arcaicas, que tendem ao 

fechamento e à atuação eclesial dentro do conforto e segurança das paróquias, em prol de uma 

Igreja missionária e atuante na sociedade. A esse respeito o Papa Francisco convida toda a 

Igreja para o discipulado missionário:  

 

Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui, 
para toda a Igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos 

de Buenos Aires: prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter 

saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade 
de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada com 

ser o centro, e que acaba presa num emaranhado de obsessões e 

procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a 
nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a 

luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé 

que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor 

de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas 
que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes 

implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há 

uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: «Dai-lhes vós mesmos 
de comer» (Mc 6, 37).

185
  

 

 

3.1.3. Do porque ao como: Primeiros passos para uma transformação.    

 

É fundamental, neste pondo da pesquisa, - além de apontar as causas que cerceiam o 

protagonismo corresponsável dos leigos e as necessidades de mudanças em função delas - que 

se proponha algumas diretrizes pastorais com potencial de iniciar a transformação necessária 

das estruturas eclesiais de forma a traduzir, na prática, os anseios da V Conferência do 

CELAM. Três pontos são considerados relevantes: traduzir na prática o conceito conciliar de 

Igreja Povo de Deus por meio de estruturas eclesiais que favoreçam uma Igreja toda 

Ministerial; uma formação do clero voltada à integração com o leigo e com a sociedade e em 

prol de uma Igreja ad extra, que leve seus “navios mar adentro”
186

 em um processo de 

inserção social; por fim uma formação integral do indivíduo. Este último, em virtude de sua 

complexidade e maior pertinência ao tema, será tratado em tópico específico.  
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3.1.3.1. Uma Igreja Ministerial: A realidade da Eclesiologia de Povo de Deus.   

 

Diante de toda a argumentação apresentada fica claro que a proposta de Aparecida 

para a Igreja da América Latina é uma proposta de abertura e de “estado permanente de 

missão”
187

, fato que leva à prática intensiva do discipulado missionário, o que inclui 

diretamente e de forma corresponsável os leigos e leigas. Também é nítida a existência de 

tensões internas que bloqueiam o pleno desenvolvimento das propostas de Aparecida.  Frente 

a essa realidade, um primeiro passo concreto a dar em prol do discipulado missionário leigo é 

busca por uma Igreja ministerial. Kuzma destaca que “toda este discussão intraeclesial fará 

com que se repense em uma concepção mais ampla o conceito de ministérios, que devem ser 

interpretados com dons do Espírito para o bem de toda a comunidade cristã”
188

. Na visão do 

autor, para que isso ocorra faz-se necessário “mudar a visão verticalista que é apresentada na 

organização eclesial e buscar uma eclesiologia de comunhão”
189

. Colaborando com o 

pensamento de Kuzma e retomando o que coloca Comblin somente pensar em uma Igreja 

Comunhão sem a retomada efetiva do conceito de Povo de Deus pode impedir que esse novo 

rosto se desvele, ou seja, o de uma Igreja voltada aos ministérios e carismas de todos os seus 

membros.  

Nesse sentido, o ponto de partida para uma Igreja ministerial é a retomada do conceito 

de Povo de Deus apresentado pelo Concílio e retomado pela eclesiologia das conferências 

episcopais latino-americanas. A partir dessa premissa fica evidente que as tensões entre leigos 

e hierarquia são desnecessárias, pois, compreender de fato o conceito dessa rica eclesiologia é 

reconhecer também que cada membro do Povo de Deus possui sua identidade e 

responsabilidade perante a missão central da Igreja. Por um lado os leigos “incorporados em 

Cristo pelo Baptismo, constituídos em Povo de Deus e tornados participantes, a seu modo, da 

função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem, pela parte que lhes toca, a missão de 

todo o Povo cristão na Igreja se no mundo”
190

, ao mesmo tempo, conforme destaca a Lumen 

Gentium,   

 

a missão divina confiada por Cristo aos Apóstolos durará até ao fim dos 

tempos (Cf. Mt. 28,20), uma vez que o Evangelho que eles devem anunciar é 

em todo o tempo o princípio de toda a vida na Igreja. Pelo que os Apóstolos 

                                                             
187 Cf. DAp 213 
188 KUZMA, Cesar.  Leigos e Leigas, Força e esperança da Igreja no Mundo. Op cit. p 95.  
189 Ibid. p.95.  
190 LG 31 
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trataram de estabelecer sucessores, nesta sociedade hierarquicamente 

constituída.
191

 

 

O caráter vocacional ministerial dos leigos, discípulos missionários proativos e 

corresponsáveis, faz parte da essência da Igreja, assim como o é a participação missionária, 

ministerial e sacramental do clero.  A esse respeito Ratzinger chama à atenção o fato de que a 

Igreja é antes de tudo sacramental, e que o chamado ao ministério sacerdotal ordenado “se 

efetiva por um chamado de Deus dirigido àqueles homens, ou seja, de modo carismático-

pneumatológico”
192

      

Portanto, defender uma Igreja Ministerial não é, em momento algum, propor uma 

Igreja só de leigos independente da instituição e desmerecer o papel dos ministros ordenados, 

tampouco, reduzir o papel destes últimos à subordinação e controle por parte dos ministros 

sacramentalmente ordenados. Complementando, Forte aponta que o ministério ordenado é 

para o povo, os leigos, enriquecidos por ele, o enriquecem com sua contribuição original.
193

 A 

Igreja se constitui, portanto, de uma estrutura complexa de iguais e desiguais composta por 

homens e mulheres, igualmente dignos pelo batismo, mas diferentes no que diz respeito a 

vocações e funções na estrutura eclesial
194

. Embasado no Código de Direito Canônico (1989), 

Ghirlanda destaca que  

 

deve-se dizer que a igualdade entre todos os fiéis se obtém em virtude do 

batismo, por meio do qual o homem recebe o dom da fé e entra no estado 
fundamental dos batizados, o único necessário para a salvação, e com o qual 

participa na única função de Cristo e na única missão da Igreja, com todos os 

deveres e direitos próprios aos fiéis enquanto tais. A desigualdade, ao 
contrário, estabelece-se em virtude de diferentes funções e ministérios, que 

cada um é chamado a desenvolver na Igreja, dentro de sua missão. É Deus 

que chama para diferentes missões e ministérios; portanto, as diversas 

condições jurídicas na Igreja dependem, antes de tudo, da vocação divina de 
cada um. Não se trata só de uma questão jurídica, mas de uma situação 

teologal na qual o fiel se encontra, enquanto implica sua mais profunda 

relação com Deus.
195

  

  

Nesse sentido, apesar das diferenças, todo o Povo de Deus é chamado à missão da 

Igreja, colocando seus dons e carismas à serviço da comunidade e em prol do Reino de Deus. 

                                                             
191 LG 20 
192

 RATZINGER, Joseph. Intervenção na Abertura do Simpósio mundial Os Movimentos Eclesiais, esperança 

para a Igreja e para os homens, em 27/05/1998. Disponível em: http://www.angelfire.com/ ult/bentoxvi 

/Movimentos.html. Acesso em: 15 set., 2015.   
193 Cf. FORTE, Bruno. A missão dos leigos. São Paulo: Paulinas, 1987. P. 42 
194 Cf. CIC c.2014 §1.  
195 GHIRLANDA, Gianfranco. O Direito na Igreja, mistério de comunhão. Compêndio de Direito Eclesial. 

Aparecida: Editora Santuário, 2007. p.55.   
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Portanto, como afirma Brighenti, em uma Igreja ministerial “o sujeito da ação eclesial deixa 

de ser o clero, até então visto como o pastor, para ser a comunidade eclesial como um todo, 

toda ela ministerial, fundada no mesmo batismo e no sacerdócio comum dos fiéis”
196

. 

Seguindo o pensamento de Brighenti, nunca é demais lembrar que a eclesiologia de 

Povo de Deus, ao reconhecer também as diferentes formas de atuação na Igreja, deixa 

transparecer que, apesar de diferentes, as condições e carismas de cada um não devem ser 

colocados como instrumento de tensões e disputas intraeclesiais, mas sim, a serviço do Reino, 

ou seja, na plena comunhão e participação. A seguinte definição elaborada por Kuzma auxilia 

nessa compreensão: 

  

Uma Igreja que se faz definir por Povo de Deus faz deste Povo um sinal do 

Reino, torna-se sacramento, pois torna visível no mundo, neste tempo, as 
ações do reino. Por certo, ainda haverá diferença entre membros do povo, 

mas estas serão sempre vistas na ótica do serviço, jamais no domínio.
197

  

 

Assim, uma Igreja ministerial é aquela em que seus membros, antes de tudo, tenham 

plena consciência de sua identidade e da relação de comunhão que deve haver entre os 

ministérios leigos e ministério ordenado. A esse respeito Sanchez traz à discussão que  

 

a condição laical, entretanto, não se define em contraste com a hierarquia, 

mas a partir do batismo dos cristãos. Assim, o sacramento do batismo ao 
reconhecer que fazemos parte do Povo de Deus, dá a todos os batizados uma 

igualdade que não pode ser abandonada em função de circunstancias 

históricas ou de certo modelo de Igreja.
198

  

 

 Relacionando o pensamento de Sanches às propostas de Aparecida e elementos 

pastorais e estruturais presente nas práticas comunitárias, percebe-se que uma nova 

configuração eclesial que aponte para uma Igreja ministerial, tende a superar as estruturas e 

modelos históricos que barram o pleno desenvolvimento do discipulado missionário leigo. 

Conforme destaca Kuzma a necessidade de uma nova estrutura eclesial já era uma 

preocupação presente no próprio Concílio Vaticano II, pois,  

 

                                                             
196 BRIGHENTI, Agenor. A pastoral dá o que pensar: a inteligência da prática transformadora da fé. São 

Paulo: Paulinas, 2006. p.34. 
197 KUZMA, Cesar. Leigos. In: PASSOS, João Décio; SANCHEZ, Wagner Lopes (Orgs).  Dicionário do 

Concílio Vaticano II.  São Paulo: Paulus/Paulinas, 2015. p.531. 
198 SANCHEZ, Wagner Lopes. O Laicato após o Vaticano II: avanços práticos e desafios teológicos. In: 

PASSOS, João Décio. Sujeitos no mundo e na Igreja. São Paulo: Paulus, 2014. p.235. 
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o documento sobre a Igreja, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, ao 

confirmar a Igreja como Povo de Deus, estabelece uma nova configuração 

eclesial, na qual a centralidade está em Cristo e ao seu redor circundam os 
diversos ministérios, cada qual com sua vocação e carisma, naquilo que lhe é 

próprio, mas todos em igual dignidade, membros do mesmo Povo, chamados 

por Deus para uma missão neste mundo.
199

   

 

 Portanto, é fundamental que as paróquias, comunidades e estruturas - local onde a 

práxis pastoral de fato acontece - direcionem seus trabalhos em prol de uma Igreja ministerial, 

onde cada um, a seu modo, exerça seu discipulado missionário. Adotar essa visão ministerial 

de Igreja é reconhecer, de fato, que o Espírito Santo suscita dons e carisma em toda a Igreja e 

que cada um, dotado da força do Espírito e em comunhão com toda a Igreja, deve exercer seu 

protagonismo de forma consciente, como prevê o princípio da subsidiariedade.  

Diferentemente de uma Igreja hierárquica, centralizadora e vertical, a ministerial abre 

espaço ao trabalho dos leigos, dando-lhes o devido reconhecimento e protagonismo na missão 

e, como aponta Kuzma, reconhece que a função dos leigos  

 

não se trata, pois, de um serviço eclesial/pastoral missionário subordinado ou 

dependente de outra posição ou estrutura eclesial, como se tinha antes do 

Concílio, também pela ação católica, mas sim de uma vocação e missão 
específicas, confiadas a eles pelo próprio Cristo (Cf. LG 33b), legitimadas 

pelo batismo, acolhidas e confirmadas na fé.
200

      

 

 

3.1.3.2. Formação do clero: Ministros ordenados para o serviço e para o diálogo com a 

sociedade.  

 

A mudança de mentalidade e reestruturação de uma Igreja a partir de um rosto 

ministerial não será tarefa fácil, ou até mesmo será impossível, sem uma formação adequada 

das lideranças da Igreja. É preciso, portanto, desde os primeiros momentos da vida pastoral 

uma orientação e formação voltadas ao propósito de uma Igreja ministerial orientada pelo 

conceito de Povo de Deus e para o discipulado missionário. Nesse tocante a formação do 

clero, ainda nas estruturas de seminários e casas de formação deve preparar os vocacionados 

ao sacerdócio para uma atuação pastoral que proporcione a conscientização de sua identidade 

como Igreja bem como permita que este reconheça nos leigos a dignidade e responsabilidade 
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do sacerdócio comum proveniente do batismo e o protagonismo corresponsável destes na 

missão da Igreja.         

O decreto conciliar Optatam Totius, sobre a formação dos sacerdotes, convida todas as 

estruturas de formação do clero a preocupar-se em preparar sacerdotes voltados à Palavra de 

Deus, ao ministério do culto e santificação, e também ao ministério de pastores, “para que 

saiba representar aos homens Cristo que não «veio para ser servido, mas para servir e dar a 

sua vida pela redenção de muitos» (Mc. 10,45; Cf. Jo. 13, 12-17) e para que, feitos escravos 

de todos, ganhem a muitos (Cf. 1 Cor: 9,19)”.
201

 Dentre as três dimensões apontadas a última, 

orientação para o ministério de pastores, indica que o sacerdócio, além de uma dignidade 

sacramental, é também um serviço à Igreja e ao Povo de Deus. Nesse sentido, conforme pede 

o próprio decreto, é preciso que os vocacionados ao sacerdócio    

 

sejam também instruídos no uso dos auxílios que as disciplinas pedagógicas, 

psicológicas e sociológicas podem prestar, segundo os devidos métodos e as 

normas da autoridade eclesiástica. Sejam também cuidadosamente 
informados da maneira de despertar e favorecer a ação apostólica dos leigos, 

e ainda de promover as várias e mais eficazes formas de apostolado. Com 

espírito verdadeiramente católico, habituem-se a transcender a própria 
diocese, nação ou rito, e ajudar as necessidades de toda a Igreja, dispostos a 

pregar o Evangelho em toda a parte.
202

 

 

Novamente aqui a questão do leigo é colocada em foco, pois, o Concílio Vaticano II, 

no que diz respeito à formação do clero, reconhece que a participação laical será muito mais 

efetiva e natural se a hierarquia estiver consciente de sua própria identidade como Igreja e 

também da identidade dos leigos como Povo de Deus, o que certamente favorece as devidas 

aberturas e reconhecimento da dignidade dos leigos na Igreja e como Igreja. A esse respeito, o 

próprio Documento de Aparecida aponta como uma das “sombras”
203

 que cobrem as alegrias 

e esperanças de um discipulado missionário ativo no continente latino-americano, além da 

falta de sacerdotes, o fato da “falta espírito missionário em membros do clero, inclusive em 

sua formação”
204

. Apesar disse reconhecimento, o Documento de Aparecida não aponta uma 

fórmula ou um direcionamento para a formação do clero no que tange seu relacionamento 

com os leigos e com a sociedade. Miranda, a partir de sua reflexão sobre o Documento 

conclusivo da V Conferência do CELAM, corrobora essa afirmação ao afirmar que 

“infelizmente, quando se trata da formação do clero (DAp 314-327), nada se diz sobre a 
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preparação dos seminaristas para saberem lidar com os leigos numa eclesiologia de comunhão 

e não de dominação. Há apenas uma alusão sobre isso (DAp 314)”.
205

 

Portanto, o protagonismo leigo efetivo e corresponsável depende também de uma 

mentalidade clerical criada a partir de uma formação pautada nas propostas conciliares e 

voltada à práxis do discipulado missionário, permitindo que o clero não encerre suas 

atividades no interior das paróquias, mas integrado aos demais membros da Igreja, encontre 

no leigo o protagonismo e a corresponsabilidade necessárias para a difusão da palavra de 

Deus em toda a sociedade e para a promoção de Seu Reino. É preciso, portanto, que o clero se 

conscientize, desde sua formação inicial, que a Igreja é Povo de Deus, composta por vários 

dons e ministérios e, como reconhece Lima, “o fiel leigo não é mero tarefeiro ao serviço dos 

interesses da Igreja dos clérigos, nem apenas bombeiro em situações de emergência. Ele é 

Igreja e sem ele a Igreja não é!”
206

.  

 

 

3.2. Uma transformação das paróquias em vista da formação integral orientada ao 

protagonismo leigo e ao discipulado missionário.  

 

Uma das urgências colocadas pela constituição pastoral Gaudium et Spes frente a uma 

sociedade moderna plural é a superação de uma ética individualística
207

 em prol de uma ética 

voltada ao bem comum e a necessidade de formação de todo o Povo de Deus para que todos 

possam ser verdadeiros discípulos missionários no mundo marcado por situações de 

injustiças, egoísmo e individualismo. Nesse início de milênio, principalmente na América 

Latina, a Igreja reconhece o discipulado missionário como fator fundamental para a 

evangelização e inserção da Igreja na sociedade
208

 e, retomando o clamor conciliar, aponta a 

reforma das estruturas paroquiais bem como a formação integral do cristão como urgências 

para a Igreja atual.    

Ser discípulo missionário exige do cristão uma postura proativa em todos os setores da 

sociedade. Para tanto se faz necessária uma forte formação integral a fim de que o discípulo 

de Jesus Cristo não somente receba uma catequese, mas uma formação ampla que o permita 

atuar na Igreja e no mundo, nos mais variados setores da sociedade. É nesse contexto que está 

a responsabilidade das Paróquias, comunidade de pessoas e comunidade de comunidades, 

                                                             
205 MIRANDA, Mário de França. Igreja e Sociedade. Op Cit. p.99 
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local por excelência da atuação prática pastoral dos discípulos missionários de Jesus Cristo e 

berço da formação integral do indivíduo.  

  

3.2.1. As paróquias como centro de formação integral  

 

Ao compreender que a Igreja se constitui como Povo de Deus, o Concílio Vaticano II 

não somente recupera a dignidade de todos os batizados, reconhecendo-os como membros 

vivos da Igreja de Cristo, mas também propõe mudanças significativas nas práticas pastorais, 

onde cada indivíduo se sinta chamado a “ser Igreja”
209

 e a exercer seu sacerdócio comum, 

dando “testemunho de Cristo em toda a parte”
210

. Dessa forma, essa guinada eclesiológica, 

por não se resumir apenas a conceitos teóricos, exige também um repensar de todas as 

estruturas eclesiais, incluindo as paróquias, centro da prática eclesial. A esse respeito, 

Coccopalmerio
211

 traz que “o Concílio Vaticano II contém um conceito de paróquia. Essa é 

concebida, de modo absolutamente claro, como comunidade de pessoas”. É possível perceber 

que, da mesma forma que a Igreja é identificada como um povo, a paróquia, por sua vez não 

se caracteriza simplesmente como um lugar, uma subdivisão da Igreja local apenas, mas sim, 

um grupo de pessoas, com características em comum, uma coletividade de individualidades 

em que “vivem e se formam os discípulos missionários”
212

.  

Nesse sentido, de forma pastoral, a paróquia deve ser compreendida como um estado 

dinâmico, onde a Igreja Povo de Deus, desenvolve suas relações humanas e cristãs e age em 

comunidade. Enfim, uma via de mão dupla: insere a Igreja na sociedade e concretiza um 

grupo social como Igreja. Complementando essa afirmação Bressan
213

 coloca que “o conceito 

de paróquia é o modo de dar um nome àquela operação ininterrupta de eclesiogênese, sem a 

qual o cristianismo não conseguiria transmitir-se de cultura em cultura, de geração em 

geração”. Refletindo sobre o pensamento de Bressan é possível perceber que essa 

eclesiogênese é o constante estado de ação do povo que, por sua ação direta, é capaz de 

construir uma sociedade suscetível aos valores e tradição cristã.  

                                                             
209 Cf LG 9 
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Em resumo, a paróquia é composta por uma comunidade particular que, na condição 

de Povo de Deus, nas suas características comuns e individualidades, é a expressão da 

“própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e filhas” 
214

. Compõe, portanto, 

uma realidade social particular e característica que cria as condições para que a mensagem 

evangélica seja difundida e a prática de vida comunitária voltada ao bem comum seja uma 

realidade.  

Essa eclesiologia paroquial traz consigo algumas consequências para a práxis pastoral, 

entre elas duas se destacam: A primeira delas consiste na conscientização de cada fiel a 

respeito de seu protagonismo como Igreja e na promoção do bem comum, ou seja, a 

superação de uma postura individualística em prol de uma ética social, onde a individualidade 

seja colocada a serviço do coletivo. Num segundo momento advém a consequência da 

formação integral do ser humano por parte da Igreja, a fim de que o indivíduo seja preparado, 

não somente na questão doutrinária e catequética, mas com fundamentos que permitam o 

cidadão atuar na sociedade em que vive, promovendo o bem comum e a mensagem cristã em 

todos os setores da sociedade em que está inserido.  

Nesse sentido, a paróquia se coloca como o centro de atuação da Igreja Povo de Deus 

e, inserida na sociedade e em uma realidade local e particular, estabelece uma estrutura de 

relação que “inerva o tecido social e constitui a base de uma verdadeira comunidade de 

pessoas”
215

, elementos potenciais na promoção da evangelização e o bem comum. Portanto, a 

paróquia, constitui-se como local de realização prática das propostas conciliares. A paróquia 

deve assumir as responsabilidades decorrentes dessa realização, onde, cada um, a partir de 

seus dons e carismas, é chamado a atuar na igreja e no mundo de forma a promover os valores 

cristãos e o bem comum. 

O Documento de Aparecida reconhece claramente essa dinâmica paroquial, bem como 

a necessidade de intensificar a prática pastoral do discipulado a fim de que todos se sintam 

corresponsáveis e preparados para exercer seu protagonismo na missão da Igreja. Para os 

                                                             
214 ChL 26;  O Concílio Vaticano II traz o conceito de Paróquia comunidade de pessoas que se estende também 

para o conceito de comunidade de comunidades. Sem excluir a eclesiologia conciliar essa nova forma de 

compreender as paróquias procura incluir cada vez mais o indivíduo, reconhecendo assim a pluralidade social da 

atualidade. O Documento de Aparecida pede que as paróquias sejam cada vez mais comunidade de comunidades 

(Cf. DAp 99), incluindo as pessoas, dentro de sua realidade local, na obra de evangelização. Os bispos do Brasil 

reafirmam essa proposta a partir do Documento 100 da CNBB onde a participação de todos é fundamental para 

uma evangelização eficiente e missionária. 
215 Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Disponível em http://www.vatican.va/roman_ curia/ pontifical 
_councils / justpeace /documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_po.html. Acesso em 10 

out., 2015. n.185. 
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Bispos reunidos na V Conferência do CELAM “todos os membros da comunidade paroquial 

são responsáveis pela evangelização dos homens e mulheres em cada ambiente”
216

, portanto, 

 

um dos maiores desejos que se têm expressado nas Igrejas da América Latina 

e do Caribe, motivando a preparação da V Conferência Geral, é o de uma 

valente ação renovadora das paróquias, a fim de que sejam de verdade espaços 
da iniciação cristã, da educação e celebração da fé, abertas à diversidade de 

carismas, serviços e ministérios, organizadas de modo comunitário e 

responsável, integradoras de movimentos de apostolado já existentes, atentas à 
diversidade cultural de seus habitantes abertas aos projetos pastorais e supra 

paroquiais e às realidades circundantes.
217

 

    

O documento conclusivo da V Conferência aponta como urgência a renovação e a 

reformulação das paróquias transformando-as em “paróquias missionárias”
218

. Contudo, essa 

transformação não deve acontecer apenas nas estruturas internas e institucionais da Igreja, 

mas na consciência de todos; por parte da hierarquia urge a necessidade de uma mudança de 

mentalidade que leve à inserção de todos na missão da Igreja; é preciso que haja as aberturas 

necessárias que propiciem o discipulado missionário como deseja a V Conferência do 

CELAM; por outro lado, entre os leigos e leigas é urgente a tomada de consciência e a 

formação adequada para a atuação responsável e protagonista na promoção do Reino de Deus. 

Os “esforços das paróquias neste início do terceiro milênio devem estar na convocação e na 

formação de leigos missionários”
219

. 

Portanto, a tomada de consciência e uma formação integral e efetiva são elementos 

fundamentais para que o indivíduo deixe de lado uma ética puramente egoísta e voltada 

somente às necessidades pessoais e assuma uma postura comunitária, desempenhando seu 

protagonismo como cristão na promoção do bem comum e se sentindo “responsável pela 

evangelização dos homens e mulheres em cada ambiente”
220

, pois, as realidades sociais 

exigem do indivíduo uma postura proativa onde, cada um não se contente “com uma ética 

puramente individualística”, “o dever de justiça e amor cumpre-se cada vez mais com a 

contribuição de cada um em favor do bem comum”
221

. A Constituição Pastoral Gaudium et 

Spes
222

 traz que  

                                                             
216 DAp 171 
217

 DAp 170 
218 Cf. DAp 172, 173 
219 DAp 174 
220 DAp 171 
221 GS 30 
222 O texto conclusivo da V Conferência do CELAM, em seu número 212 retoma essa afirmação conciliar ao 

tratar sobre a formação dos leigos e leigas.  



88 
 

 
 

para que cada homem possa cumprir mais perfeitamente os seus deveres de 

consciência, quer para consigo quer em relação aos vários grupos de que é 

membro, deve se ter o cuidado de que todos recebem uma formação mais 
ampla, empregando-se para tal os consideráveis meios que hoje dispõe a 

sociedade
223

.  

 

Percebe-se então, que o Documento de Aparecida novamente se alinha aos anseios 

conciliares e, apontando a formação integral do individuo como necessária às transformações 

das paróquias, a coloca como urgência para as realidades sociais em que a Igreja latino-

americana se insere. Dessa forma, é possível interpretar que a Igreja latino-americana 

reconhece também sua responsabilidade nessa formação, tendo em vista que é Povo de Deus 

e, como povo, se insere como Igreja na sociedade transformando a sociedade segundo os 

valores evangélicos. E em decorrência dessas constatações, é possível intuir que a paróquia 

tem uma grande responsabilidade na concretização das propostas colocadas pelo Documento 

de Aparecida, ou seja, a responsabilidade de assumir o protagonismo na formação integral de 

toda a comunidade, pois, é nas paróquias que se conhece a realidade social de cada 

comunidade e suas necessidades. Portanto, as estruturas paroquiais devem dispor de meios 

que capacitem cada um de seus membros para uma atuação cristã em todos os setores da 

Igreja e da sociedade. 

 

3.2.2.  As paróquias e a formação integral do discípulo missionário: Um caminho a 

percorrer.   

 

Apesar das constatações do tópico anterior, o que se percebe na prática pastoral das 

comunidades é que a realidade não se molda de acordo com os ideais conciliares e anseios da 

V Conferência do CELAM. Diversos fatores acabam por desestimular ou até mesmo ignorar 

tais propostas fazendo com que as comunidades percam essa característica de comunidade de 

pessoas, de comunidade de comunidades, bem como o protagonismo da formação integral. A 

tradicional tensão entre hierarquia e leigos, fortemente presente não somente nas comunidades 

paroquiais, mas em toda a Igreja, impedem que o conceito de Igreja Povo de Deus se torne 

uma realidade operacional e acaba por cercear o protagonismo de todos na construção de uma 

comunidade proativa focada na evangelização missionária.  

Porém, não é só a instituição que influencia no conceito de paróquia Comunidade de 

Pessoas. Outro fator relevante que desestimula esse conceito está na figura do próprio leigo, 
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que nem sempre assume a responsabilidade de membro de uma comunidade paroquial, não se 

reveste da consciência necessária para colocar seus dons ao serviço da comunidade superando 

assim o individualismo em prol da coletividade, como propõe a Gaudium et Spes. Na maioria 

das vezes o leigo se contenta com a posição de passividade e de dependência de uma estrutura 

paroquial centralizada no pároco e se acomoda frente aos anseios missionários da Igreja atual 

adotando uma ética individualística.   

Diante dessa realidade, é preciso que as paróquias se voltem aos ensinamentos do 

Concílio Vaticano II e recuperem seu verdadeiro sentido de paróquia, reconhecendo-se “como 

comunidade de fiéis e pároco juntos, como sujeito-Igreja”
224

, porém, como destaca Comblin, 

isso somente será possível ao se “reabilitar o conceito de Povo de Deus”
 225

, onde todos, 

focados na missão, assumam a responsabilidade de ser Igreja. Assumir essa responsabilidade 

exige a iniciativa de todo a Igreja. Por um lado, a instituição deve reconhecer o protagonismo 

de todo o povo na missão, proporcionando a abertura, a liberdade de participação e meios de 

formação integral. Uma formação integral envolve toda a comunidade e todos têm algo a 

oferecer, não é um processo unilateral onde poucos são elementos ativos e a grande massa se 

coloca de forma passiva. É preciso superar a ideia de que somente o clero é que tem a função 

de formar leigos, é impossível que o clero detenha todos os conhecimentos e técnicas 

necessárias para conduzir um processo de formação integral que envolva elementos 

religiosos, políticos, econômicos, sociais, e outros.  

Por outro lato, é preciso também a conscientização sobre o papel de cada um dentro de 

uma Igreja em missão, e a responsabilidade e o protagonismo do discípulo missionário. É 

preciso, portanto, que o fiel também se revista de sua responsabilidade e reconheça seu “papel 

ativo de fiel leigo na atuação da formação, isto é, não só como destinatário, mas também 

como proponentes”
226

 de um processo de formação. 

Contudo, não é suficiente esse passo inicial, é preciso que cada paróquia se estruture e 

crie ambientes de formação integral contínua, onde todos seus membros colaborem com o 

processo através da criação e manutenção de grupos de estudos religiosos, políticos, sociais, 

econômicos; criação de centros de formação integral; formação grupos de reflexão e análise 

situacional da sociedade; formação de associações e movimentos que realmente integrem a 

                                                             
224

 CORONELLI, Renato. La parrocchia tra comunità e territorio. In: A cura del grupo italiano docenti di diritto 

canônico. La Parrocchia, XXXI Incotro di Studio Centro Dolomiti Pio X – Borca di Cadore (BL) 28 giugno – 2 

luglio 2004. Milano: Glossa, 2004. p.104. 
225 COMBLIN, José. Op Cit. p.9. 
226 ZANETTI, Eugenio. I fideli laici nella parrocchia: possibilità e problematiche attuali.  In: A cura del grupo 
italiano docenti di diritto canônico. La Parrocchia, XXXI Incotro di Studio Centro Dolomiti Pio X – Borca di 

Cadore (BL) 28 giugno – 2 luglio 2004. Milano: Glossa, 2004. p.176. 
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Igreja à sociedade. Certamente isso demanda um longo caminho a percorrer, contudo, o 

primeiro passo depende somente da conscientização e iniciativa da própria Igreja, ou seja, a 

retomada da eclesiologia de Povo de Deus e a abertura de espaços para que todos possam 

colaborar com a formação integral da comunidade, a fim de se superar a ética individualística 

em prol de uma ética voltada ao bem comum. 

 Uma das principais implicações pastorais decorrentes da eclesiologia de Povo de 

Deus, proposta pelo Concílio Vaticano II, consiste no chamado que a Igreja faz a todos seus 

membros a assumirem uma postura missionária e proativa, onde todos, devidamente 

preparados, sintam-se sujeitos ativos missão da Igreja.
227

 Para tanto, tanto o Concílio 

Vaticano II como o Documento de Aparecida reconhecem a necessidade de uma formação 

integral do cristão para que possa atuar, como Igreja, em todos os setores da sociedade em que 

está inserido. Nesse sentido, a paróquia, comunidade de pessoas e comunidade de 

comunidades, centro de vida pastoral da Igreja tem a responsabilidade nessa formação e a 

abertura e o estímulo a uma formação integral protagonizada por todos os membros da 

paróquia tornarão possível uma transformação das estruturas paroquiais para realmente todos 

vivam em função do bem comum.  

 

3.3. O leigo como corresponsável e protagonista na práxis pastoral paroquial: mudar a 

partir das bases.  

 

Desde o Concílio Vaticano II, muitos documentos se debruçam sobre o protagonismo 

e a corresponsabilidade dos leigos na Igreja, inevitavelmente toda essa discussão origina-se no 

próprio Concílio, tendo em vista que, como destaca Kuzma,  

 

em sua composição, seguramente, este foi o Concílio que mais se debruçou 
sobre a causa dos leigos e permitiu a eles uma noção de importância, num 

resgate à sua dignidade como membros do Povo de Deus e na valorização da 

sua missão, como algo específico e insubstituível (Cf. AA 1a), próprio do 
seu ser enquanto Igreja. 

228
  

 

 Como já destacado as Conferências Episcopais Latino-Americanas não deixam de 

seguir essa tendência e reconhecem, de fato, que a ação laical é uma exigência para a Igreja e 

sua realidade latino-americana. Em destaque, o Documento de Aparecida traz algumas 

                                                             
227 Cf. DAp 212 
228 KUZMA, Cesar. Leigos. Op Cit. p.527. 



91 
 

 
 

concepções um pouco mais arrojadas e práticas a esse respeito, fato que se caracteriza como 

um grande avanço na relação entre leigo e instituição. O documento conclusivo da V 

Conferência do CELAM, ao se destacar pelo conceito de Discípulos Missionários de Jesus 

Cristo, indica inúmeras diretrizes para a concretização da ação laical tanto na Igreja como na 

sociedade. A necessidade de mudanças estruturais e ideológicas, aliadas ao senso de 

identidade e conscientização de todo o Povo de Deus de sua responsabilidade na missão, e o 

chamado à formação teológica e integral de cada batizado refletem a preocupação dos bispos 

reunidos em Aparecida na concretização dos anseios conciliares na Igreja da América Latina. 

Contudo, como destacado, o paradoxo entre teoria e prática também assombram o desenrolar 

das propostas presentes no documento, fato que exige uma nova postura da Igreja enquanto 

Povo de Deus.  

 Nesse sentido, o Documento de Aparecida apresenta também uma relevante proposta 

para a concretização de uma significativa mudança na forma de agir da Igreja latino-

americana, que consiste na reforma das estruturas paroquiais.
229

 Não somente nos quesitos 

instituição e burocracia, mas também na forma de agir de toda a comunidade paroquial onde, 

leigo e hierarquia, em comunhão e fortalecidos pela Eucaristia, atuem em prol da 

evangelização e do Reino de Deus. Tal proposta se estrutura no fato de que é na paróquia que 

a vida eclesial acontece, é nela que as “alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias”
230

 

da Igreja se apresentam e é nas paróquias que se encontra o dinamismo do discipulado 

missionário. Nesse sentido, a paróquia deve ser o centro das mudanças propostas pela 

Conferência de Aparecida, portanto não deve ser esquecida, mas colocada em destaque no 

caminho de uma Igreja renovada. O Papa Francisco em sua Exortação Apostólica Evangelii 

Gaudium, chama a atenção para o fato de que  

 

a paróquia não é uma estrutura caduca; precisamente porque possui uma 

grande plasticidade, pode assumir formas muito diferentes que requerem a 

docilidade e a criatividade missionária do Pastor e da comunidade. Embora 
não seja certamente a única instituição evangelizadora, se for capaz de se 

reformar e adaptar constantemente, continuará a ser «a própria Igreja que 

vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas». Isto supõe que 
esteja realmente em contato com as famílias e com a vida do povo, e não se 

torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem um grupo de 

eleitos que olham para si mesmos. A paróquia é presença eclesial no 

território, âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento da vida cristã, o 
diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a adoração e a celebração. Através 

de todas as suas atividades, a paróquia incentiva e forma os seus membros 
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para serem agentes da evangelização. É comunidade de comunidades, 

santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro 

de constante envio missionário. Temos, porém, de reconhecer que o apelo à 
revisão e renovação das paróquias ainda não deu suficientemente fruto, 

tornando-as ainda mais próximas das pessoas, sendo âmbitos de viva 

comunhão e participação e orientando-as completamente para a missão.
231

  

  

 Desta forma, o Papa Francisco reforça para a Igreja do mundo aquilo que já havia sido 

proposto pelo Documento de Aparecida, ou seja, a construção de uma paróquia viva e 

dinâmica formada por discípulos missionários. Tal fato não é de se estranhar, tendo em vista 

que, enquanto cardeal, participou ativamente da V Conferência de Aparecida, atuando como 

redator do documento conclusivo.  

 Assim, sem querer ser repetitiva e reapresentar os elementos paroquiais já tratados no 

tópico anterior, a presente reflexão busca demonstrar a questão dos avanços e urgências na 

renovação das estruturas paroquiais a fim de que protagonismo leigo e a corresponsabilidade 

destes nas paróquias na Igreja pós-Aparecida seja, de fato, uma realidade. Busca também, a 

partir da sintetização das propostas anteriores e de forma mais pessoal, apontar elementos 

necessários ao seu desenvolvimento e propor ações que possam contribuir para a reforma 

paroquial aos moldes das exigências do Documento de Aparecida.  

 

 

3.3.1. Leigos e Leigas na Paróquia e a proposta de Comunidade de Comunidades: sinal 

de novos rumos.  

 

 Um dos avanços em relação à atuação do leigo destacado pela Conferência de 

Aparecida é o chamado à transformação das paróquias de uma estrutura fria, burocrática e 

centralizadora em estruturas dinâmicas compostas por “comunidade de comunidades”.
232

 De 

certo, o termo não é novidade em Aparecida, estando presente no discurso dos bispos da 

América Latina desde a Conferência de Santo Domingo (1992), quando esta reconhece que “a 

paróquia, comunidade de comunidades e movimentos, acolhe as angústias e esperanças dos 

homens, anima e orienta a comunhão, participação e missão”
233

. Portanto, o elemento que 

chama a atenção em Aparecida não é o termo em si, mas a urgência da transformação das 

estruturas paroquiais para que, de fato, se tornem comunidade de comunidades, ou seja, uma 
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estrutura onde toda a comunidade, seus grupos, pastorais e movimentos, em comunhão com o 

pároco promovem e participam de uma vida cristã mais autêntica; onde todos se sintam 

responsáveis pela missão e, impelidos por um discipulado missionário autêntico colaborem, 

cada qual a seu modo, mas dentro de um espírito corresponsabilidade e mutualismo, na 

promoção do Reino de Deus. 

 Esse apelo de transformação e integração que vem sendo feito há anos pelo 

episcopado latino-americano
234

 complementa e reforça o conceito de paróquia comunidade de 

fiéis. O ser humano, não pode ser compreendido como tal fora do grupo social em que se 

insere. Nesse sentido, o convívio em sociedade é uma característica humana em que a 

humanidade somente se desenvolve no mutualismo e na interdependência com o grupo, o que 

faz o indivíduo um ser eminentemente social; da mesma forma, como destaca o Documento 

de Aparecida, “a dimensão comunitária é intrínseca ao ministério e à realidade da Igreja”
235

 

Portanto, uma Igreja, comunidade de fiéis também se compões por paróquias comunidade de 

comunidades em que os vários grupos e formas de atuação cooperaram para o bem comum.   

 Assim, nesse espírito de coparticipação, cooperação e corresponsabilidade que o 

Documento de Aparecida coloca como urgência para a Igreja do continente uma “corajosa 

ação renovadora das Paróquias”
236

, fato intimamente ligado ao ministério e discipulado 

missionário leigo e também à revitalização do conceito conciliar de Igreja Povo de Deus.  

Sem dúvida, essa preocupação dos bispos latino-americanos caracteriza um avanço na relação 

do leigo com a instituição e da atuação protagonista deste na Igreja e como Igreja de Jesus 

Cristo.   

 No Brasil, por exemplo, esse avanço fica evidente quando os bispos do país, reunidos 

na 51ª Assembleia da CNBB em abril de 2013, reconheceram a importância da renovação e 

conversão pastoral das paróquias - aliás, tema central da assembleia-, o que denota forte 

continuidade com o Documento de Aparecida e forte desejo de se criar mecanismos práticos 

que viabilizem as propostas pastorais da V Conferência do CELAM transformando-as em 

realidade da práxis pastoral das paróquias. Na oportunidade a referida assembleia episcopal 

promoveu um grande estudo, através do Documento de Estudos 104 da CNBB que, além de 

conscientizar e informar as comunidades paroquiais da necessidade de transformação e 

conversão pastoral, proporcionou significativa abertura à atuação dos leigos ao permitir um 
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debate paroquial onde os leigos tiveram a oportunidade de apresentar sugestões e seu ponto de 

vista sobre as urgências de suas comunidades em particular.  

Essa postura tomada pela CNBB deixa transparecer a necessidade de se reformar as 

paróquias a partir das bases e das realidades locais e também a necessidade da participação 

dos leigos também no processo de decisão, pois, conforme destaca o referido documento de 

estudos “a conversão pastoral da paróquia em comunidade de comunidades supõe o 

protagonismo dos leigos. O empenho para que haja a participação de todos nos destinos da 

comunidade supõe reconhecer a diversidade de carismas, de serviços e de ministérios dos 

leigos”
237

. Além disso, essa atitude de abertura e democratização das decisões e propostas 

deixa transparecer nas entrelinhas um esforço na retomada da real eclesiologia de Povo de 

Deus, proposta pelo Concílio Vaticano II, onde  

 

 
A Igreja, a partir desta nova percepção eclesiológica, não é mais definida 

pela sua hierarquia, de cima para baixo, mas pela totalidade de seu povo, por 

sua condição comunitária, onde se faz valer o batismo que torna cada um, 

homem e mulher, novo ou velho, um membro da Igreja na qual, pela força 
do Espírito, se faz valer o mistério de Deus que tudo encaminha para a 

salvação.
238

  

        

 A consequência desse período de estudos, abertura e participação dos leigos nas 

propostas para uma paróquia renovada teve seu desfecho na 52ª Assembleia da CNBB, 

realizada entre 30 de abril a maio de 2014 com a aprovação do documento número 100 da 

CNBB, intitulado “Comunidade de comunidades: uma nova paróquia”. Apesar do documento 

final aprovado pala CNBB ser um pouco menos enfático nas prerrogativas e ação dos leigos e 

leigas nas paróquias, como o era no documento de estudos – observação passível de estudos 

posteriores -, o documento reforça as ações práticas e necessidades pastorais propostas ao 

longo da presente pesquisa. Reforça, por exemplo, a necessidade da participação ativa dos 

leigos nas decisões e gestão das paróquias
239

, a necessidade da conversão pastoral e renovação 

das estruturas eclesiásticas, a fim de promover aberturas ao discipulado missionário leigo
240

, a 

necessidade de formação teológica e integral para que o leigo atue de forma consciente na 

comunidade em que está inserido
241

. Além dessas constatações percebe-se também um 

direcionamento prático para a retomada do conceito conciliar de Povo de Deus que revela que 

                                                             
237 CNBB. Comunidade de comunidades: Uma nova Paróquia. Brasília: Edições CNBB, 2013. n.189.  
238 KUZMA, Cesar. Leigos. Op Cit. p.531. 
239 Cf. CNBB. Comunidade de comunidade: Uma nova Paróquia. A conversão pastoral da Paróquia. São Paulo: 

Paulinas, 2014. n.211. 
240 Cf. Ibid. n.58;59. 
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“todos são chamados a se sentir útil(eis) às necessidades da Igreja, colaborando a seu modo, 

com seus dons e carismas, para o serviço do Reino”
 242

.  

  

3.3.2. O agir do leigo e seu protagonismo corresponsável frente às novas paróquias 

comunidade de comunidades: Um caminho a percorrer.  

 

 Concluindo as propostas e provocações, apenas alguns pontos merecem destaque neste 

último tópico, ou seja, algumas últimas observações de caráter particular que podem 

contribuir para as práticas pastorais paroquias e efetiva abertura ao leigo nas comunidades, 

bem como dar margem para novas pesquisas e aprofundamento da temática. 

 Como já destacado, o Documento de Aparecida, tendo como pano de fundo o conceito 

de Igreja Povo de Deus em comunhão e o chamado ao discipulado missionário, convoca toda 

a Igreja à conversão pastoral e à mudança de mentalidade e reformas estruturais capazes 

dinamizar a ação pastoral da Igreja no continente latino-americano. A transformação das 

paróquias em comunidade de comunidades e o protagonismo corresponsável dos leigos são 

urgências colocadas tanto pela V Conferência do CELAM e, no caso do Brasil, também pela 

CNBB em seus documentos oficiais.  Contudo, o que se percebe na prática pastoral paroquial 

é um lento caminhar na criação de mecanismos efetivamente práticos para tal transformação. 

Se por um lado os párocos tendem a centralizar decisões e responsabilidades, os leigos 

também tendem a acomodar-se, seja por desconhecimento, falta de formação ou por não se 

conscientizarem da necessidade de assumir, de fato, seu protagonismo como agente 

responsável da missão da Igreja. Em muitos casos, quando o leigo exerce seus ministérios, o 

faz sem conhecimento teológico e integral, fato que pode trazer prejuízos a seu discipulado 

missionário e também desvirtuar, em alguns pontos, o sentido missionário da Igreja.    

 Portanto, sintetizando o que já foi tratado em tópicos anteriores, a construção de 

paróquias efetivamente comunidade de comunidades parte de duas grandes colunas: a 

primeira delas está na figura do pároco que, como destaca Lima  “está na paróquia e é nela e 

com ela que procura ser testemunha social e eloquente. Não o faz na confiscação doentia de 

todos os poderes, mas na partilha real de responsabilidades e no despertar dos dons”
243

. 

Portando, é necessário que o pároco reconheça que a paróquia não é somente sua, apenas um 

território ou uma jurisdição, mas sim é constituída por uma porção do Povo de Deus que, em 

                                                             
242 KUZMA, Cesar. Leigos. Op Cit. p.531. 
243 LIMA, José da Silva. Op Cit. p.339. 
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comunhão, caminha para a plenitude do Reino de Deus. O pároco, portanto, revestido pela 

dignidade do sacramento da ordem e também pelo encargo de prover a comunidade dos 

sacramentos, necessários ao fortalecimento da vida comunitária e a condução desta no 

caminho da plenitude do Reino de Deus, deve reconhecer também o sacerdócio comum dos 

fiéis, descentralizando atividades e responsabilidades a fim de promover na prática o 

discipulado missionário dos leigos. O Papa Francisco, em sua exortação apostólica Evangelii 

Gaudium, é enfático ao dizer que  

 

a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu serviço, 

está uma minoria: os ministros ordenados. 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 uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da 

catequese, da celebração da fé. Mas, a tomada de consciência desta 

responsabilidade laical que nasce do Batismo e da Confirmação não se 
manifesta de igual modo em toda a parte; nalguns casos, porque não se 

formaram para assumir responsabilidades importantes, noutros por não 

encontrar espaço nas suas Igrejas particulares para poderem exprimir-se e 
agir por causa dum excessivo clericalismo que os mantém à margem das 

decisões. Apesar de se notar uma maior participação de muitos nos 

ministérios laicais, este compromisso não se reflete na penetração dos 
valores cristãos no mundo social, político e económico; limita-se muitas 

vezes às tarefas no seio da Igreja, sem um empenhamento real pela aplicação 

do Evangelho na transformação da sociedade. A formação dos leigos e a 

evangelização das categorias profissionais e intelectuais constituem um 
importante desafio pastoral.

 244
 

 

 Nesse sentido, o que se percebe nas práticas paroquiais ainda é a falta de abertura aos 

leigos, realidade que somente poderá ser mudada a partir da tomada de consciência por parte 

dos párocos do verdadeiro sentido de Igreja Povo de Deus proposto pelo Concílio Vaticano II 

bem como dos conceitos de Discipulado Missionário e Igreja em estado permanente de 

missão, propostos pelo Documento de Aparecida.  

 Por outro lado, a segunda coluna que poderá sustentar as transformações necessárias é 

a tomada de consciência, agora por parte dos leigos, de seu sacerdócio comum e de suas 

responsabilidades como batizados e de uma efetiva formação teológica e integral que prepare 

os leigos e leigas para o exercício de seus ministérios. Devidamente preparados, os leigos 

poderão exercer seu discipulado missionário e assumir a corresponsabilidade na missão da 

Igreja de forma sólida, conduzindo suas ações em prol da plena comunhão e do bem comum. 

Somente a partir de uma boa formação é que o leigo poderá aceitar o convite feito pelo 
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Documento de Aparecida: o de ser discípulo missionário de Jesus Cristo, convite este, como 

destaca o Cardeal Re 

 

Columna vertebral de la V Conferencia es la invitación a cada creyente a ser 

y vivir como discípulos y missioneiros de Jesucristo .... Ser discípulo: 

significa seguir a Cristo, escucharlo, aceptar su Palabra, que es Palavra de 
vida eterna; significa considerar a Jesuscristo el único y verdadeiro modelo 

em el cual insirarse para vivir el la obediência de la fe; significa tomar a 

Cristo en serio, fundar la propia vida sobre la roca de la Palabra de Dios y 
nutrir la propria fe com la Eucaristia .... Ser missioneiros: uma vez acogido 

el mansaje, convencidos, entusiasmados, enamorados del Señor, los 

discípulos sienten el deber y el impulso de anunciar-lo a otros.
245

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
245 RE Cardenal Giovanni Battista. Introdução: Lineas maestras de Aparecida. In: Pontificia Comissio Pro 
America. Aparecida 2007: Luces para América Latina. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2008. 

p.3.  
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CONCLUSÃO 

 

 O Documento de Aparecida destaca-se pelo chamado ao “discipulado missionário” 

que incentiva toda a Igreja a uma postura permanente de missão e o faz ao retomar a 

eclesiologia conciliar de Igreja Povo de Deus em que cada batizado se torna membro do corpo 

eclesial, portanto, corresponsável na missão da Igreja de dar continuidade à mensagem de 

Jesus Cristo. Dessa forma, a V Conferência do CELAM reconhece o protagonismo e a 

corresponsabilidade dos leigos, dedicando boa parte do documento conclusivo à necessidade 

de conscientização, formação e atuação corresponsável destes na Igreja da América Latina. 

Desde o discurso inaugural proferido pelo Papa Bento XVI, percebe-se um forte apelo aos 

leigos para assumirem seu protagonismo e corresponsabilidade não como coadjuvantes, mas 

como Igreja de Jesus Cristo, uma só Igreja composta por um só povo.  Tal postura denota a 

preocupação da Igreja presente na América Latina em viabilizar e concretizar as propostas 

conciliares no continente, destacando entre elas a necessidade de criar um rosto de Igreja com 

base no conceito conciliar de Povo de Deus e no sacerdócio comum dos fiéis, elementos 

aparentemente esquecidos, ou pelo menos anestesiados, no discurso eclesiástico europeu pós-

conciliar.  

 Contudo, apesar da clareza com que o documento se dirige a todos os batizados, o 

forte apelo a uma conversão pastoral que transforme todas as realidades da Igreja e que 

proporcione a abertura à atuação corresponsável dos leigos e leigas, algumas realidades 

práticas tendem a impedir o desenvolvimento pleno de um laicato atuante e corresponsável 

capaz de agir, dentro de suas prerrogativas e condição, na missão da Igreja e em prol da 

promoção do Reino de Deus, assim como deseja o Concílio Vaticano II e a Conferência de 

Aparecida.   

 A substituição do conceito de Igreja povo de Deus em comunhão para uma Igreja de 

comunhão é destacado como um desses elementos contrários à atuação do leigo na Igreja; 

apesar de parecer algo simples, de fato, distorce a proposta conciliar e tende ao retorno a uma 

Igreja centrada na hierarquia e, de certa forma, ao retorno a uma Igreja fechada em si, 

conduzida pelo conforto e segurança de suas estruturas. Também, a histórica tensão entre 

clero e leigos, bem como séculos de uma práxis eclesial clericalizada onde o leigo era mero 

coadjuvante na missão da Igreja, tendem a impedir que as comunidades e estruturas 

paroquiais permitam a plena atuação dos leigos e leigas por meio da descentralização de 

responsabilidade.  
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 Essa carga histórica e tradição milenar da Igreja ainda estão presentes tanto na 

mentalidade da maioria dos membros do clero como na maioria dos leigos, além disso, as 

estruturas eclesiais também encontram dificuldades para transformar em realidade o que 

propões muitos documentos da Igreja, inclusive o Documento de Aparecida. Na legislação, 

por exemplo, o Código de Direito Canônico, apesar de contemplar muito dos anseios 

conciliares em relação ao laicato, em alguns momentos tende a centralizar direitos e 

prerrogativas ao clero e à hierarquia; um exemplo está na gestão das paróquias, onde os leigos 

atuam de forma meramente consultiva e, em poucos casos assumem uma responsabilidade 

deliberativa. 

 Outro ponto de destaque está na formação de um laicato capaz de atuar como Igreja, 

na Igreja e para a Igreja de forma corresponsável e protagonista, em muitos casos os leigos 

não recebem adequada formação teológica e integral capaz de conscientizá-lo de sua 

responsabilidade como membro da Igreja de Cristo e protagonista em Sua missão. Salvo não 

raras exceções, a formação teológica do leigo é superficial, realizada com poucos 

investimentos e focada muito mais em uma catequese avançada do que numa formação 

teológica e integral do indivíduo capaz de promover a devida conscientização e conversão 

pastoral.         

 Por outro lado não somente a instituição acaba por cercear a atuação dos leigos na 

Igreja, boa parte do laicato se coloca de forma passiva frente às práticas eclesiais e pastorais, 

preferindo a segura condição de receptores de sacramentos e coadjuvantes nas práticas 

pastorais ao invés da arriscada condição de protagonistas na missão da Igreja. Essa situação 

tende a duas vertentes opostas: a clericalização dos leigos, onde estes se tornam braço da 

hierarquia ou a um laicismo exacerbado, onde a vida social se desprende da vida eclesial.    

 Nesse sentido, a presente pesquisa lançou algumas propostas e provocações que 

podem contribuir para uma atuação laical corresponsável e protagonista, como deseja a V 

Conferência do CELAM. Em primeiro lugar, propõe-se uma mudança de mentalidade capaz 

retomar o conceito de Igreja Povo de Deus e de concretizar o discipulado missionário 

corresponsável do leigo na Igreja latino-americana. Tal mudança na forma de pensar parte 

tanto da formação do clero como da formação do leigo, conscientizando a todos de que a 

Igreja é Povo e, como tal é composta por pessoas dotadas de vários dons, carismas e 

ministérios, cada qual a seu modo tem sua responsabilidade e participação na missão, de 

forma que todos, em plena comunhão, formem um só corpo em prol do Reino de Deus.  
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 Porém, a mudança de pensar não é suficiente para concretizar transformações; faz-se 

necessária também a reforma das estruturas eclesiais para que a Igreja adquira, de fato, uma 

identidade ministerial, onde leigos e clérigos, dotados das funções, dignidade e 

responsabilidades que lhes são peculiares - mas membros de um único Povo de Deus - 

possam atuar em comunhão e interdependência como discípulos missionários de Jesus Cristo.   

Por fim, destaca-se a necessidade de uma reforma nas estruturas paroquiais, a fim de que se 

tornem, de fato, comunidade de comunidades, e que todos, leigos e clero, cada um a seu 

modo, sejam protagonistas e corresponsáveis na missão da Igreja.  

 Para concluir, é preciso deixar claro que o intuito aqui não foi o de negar os avanços e 

aberturas ao leigo na Igreja, pelo contrário, é inegável que a Igreja pós-conciliar promoveu 

muitas aberturas ao laicato. Porém ainda há um longo caminho a percorrer para que as 

propostas para um Discipulado Missionário leigo efetivo e corresponsável, como quer a 

Conferência de Aparecida, se tornem realidade prática e pastoral nas comunidades paroquiais 

e não se limitem apenas a belas palavras em mais um documento da Igreja, assim como tantos 

outros, arquivado e esquecido nas bibliotecas. No pensamento de Karl Rahner o Concílio 

Vaticano II é um grande canteiro de obras
246

, um ponto de partida como defende Paulo VI, 

certamente essas afirmações também podem ser aplicadas ao Documento de Aparecida, um 

belíssimo documento, mas, um grande canteiro de obras para a América Latina e um ponto de 

partida para significativas transformações onde o laicato possui enorme protagonismo e 

responsabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
246 Cf. RAHNER, Karl. Vaticano II: um começo de renovação. São Paulo: Herder, 1966.  
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