
Repasse da 76a. Assembléia da CNBB Sul I

Aparecida de 10 a 12/06/2013



 1. Finalidade do Ano da Fé; 

 2. O que é a Fé; 

 3. A transmissão da Fé enquanto professada, 
celebrada, vivida e rezada; 

 4. O conteúdo da Fé; 



 5. A família núcleo fundamental da 
transmissão da Fé; 

 6. A liturgia e a transmissão da Fé; 

 7. A Paróquia e a transmissão da Fé; 

 8. O testemunho dos cristãos leigos.



 Quando transmitimos a fé aos outros, a nossa 
fé pessoal cresce e se torna adulta. Segundo 
a carta apostólica Porta Fidei, a fé adulta tem 
quatro características: ela é uma fé 
professada, celebrada, vivida e rezada (cf. 
Porta Fidei, n. 9). 



 Bento XVI pediu que durante o Ano da Fé, o 
Símbolo Apostólico (Credo) seja recitado 
publicamente não só na celebração da Eucaristia, 
mas também na família, nas reuniões da 
comunidade e em outras ocasiões. 

 O Símbolo Apostólico tem a sua origem na 
confissão mais simples da fé: “Jesus é o Senhor”. 
Afirmou Bento XVI que esta afirmação é a 
confissão comum da fé da Igreja, o fundamento 
seguro de toda a vida da Igreja. A partir desta 
confissão, se desenvolveu o Credo apostólico e o 
Credo Niceno. 



 A fé acolhe Deus que se revela e, ao mesmo 
tempo, o celebra presente nos sacramentos. A 
celebração dos sacramentos não só expressa e 
fortalece a fé, mas também a transmite pela 
Palavra proclamada e o símbolos litúrgicos. 
Mesmo aqueles que participam esporadicamente 
da liturgia tem a sua fé revigorada. A mensagem 
do Sínodo dos Bispos sobre a Nova Evangelização 
insiste sobre a importância da liturgia para a 
transmissão da fé. Daí a relevância de uma boa 
homilia. 



 Afirma a carta apostólica Porta Fidei: “com 
efeito, a fé cresce quando é vivida como 
experiência de um amor recebido e é 
comunicada como experiência de graça e 
alegria” (n. 7). Ainda mais: a fé, pela sua 
natureza, não é um fato privado. Ela implica o 
testemunho e o empenho público. O 
testemunho tem força. 



 A oração é a expressão mais plena da fé. Quando 
uma pessoa ora, não temos mais dúvida: ela tem 
fé. Ao mesmo tempo, a oração fortalece a fé. 
Quando alguém deixa de orar, acaba até se 
esquecendo de que Deus existe. Os mestres da 
vida espiritual, no tempo dos Padres da Igreja, 
afirmavam que a oração é uma “recordação de 
Deus”. Acrescentavam que era necessário orar no 
mesmo ritmo com que respiramos. Nesse 
sentido, o “Credo” deve não apenas ser recitado, 
mas rezado. Precisa ser a oração cotidiana do 
cristão. 



 : “O que mais se destaca na questão de crise 
da Fé é o secularismo. Quando Bento XVI 
falou de reavivar a Fé em toda a Igreja, 
tratou, antes de mais nada, da dimensão 
pessoal da Fé”. “A Fé sem obras é morta, 
como escreve Tiago, mas a Fé sem esperança 
da vida eterna também é morta. O futuro da
Fé é a esperança”, completou.



 Ficou evidente no Censo a ausência na Igreja das 
periferias das cidades e, principalmente, nos 
locais de formação urbana recente, ou de 
aglomeração humana provocada, por exemplo, 
por grandes projetos. Sugere-se a criação de um 
ministério leigo – Fundadores de Comunidades -
para a criação de comunidades nessas regiões. A 
redução do número de católicos no destino das 
migrações internas – a periferia das metrópoles –
parece ter como causa o “desenraizamento
cultural” dos migrantes. Diante disso, como a 
Igreja poderia enfrentar esse problema? 



 Neste contexto de não presença física 
institucional da Igreja Católica nas novas 
fronteiras urbanas (periferias) e agrícolas, a 
Igreja deveria refletir e encaminhar novas 
iniciativas em relação ao ministério ordenado 
para distribuir de forma significativa seus 
presbíteros. É gritante a diferença do número de 
presbíteros por habitante e o número de 
pastores e pastoras por habitante. Nosso modelo 
histórico de Igreja, onde a vida sacramental e a 
evangelização são muito centradas no ministério 
ordenado, não terá condições humanas para 
responder à urbanização. Como se faz essa 
análise na Igreja? 



 É preciso levar a sério as estatísticas, e com 
racionalidade e fé, realizar a nova 
evangelização missionária. Para isso, entre 
outras providências, não restringir demais o 
acesso aos sacramentos do Batismo e da 
Crisma. Mas trazendo o anúncio 
querigmático, reunir os novos discípulos em 
pequenas comunidades, e dando mais espaço 
e participação dos leigos na nova 
evangelização e na formação de pequenas 
comunidades



 Reconhece-se a necessidade de haver grupos- de 
famílias reunidas em torno da Palavra de Deus, 
os chamados “círculos bíblicos”,- no campo e nas 
cidades (também nos apartamentos) - como 
forma de agregação religiosa católica, em locais 
em que não há uma presença física de Igreja, e 
não possui de maneira mais cotidiana a presença 
de “padre” e “eucaristia”. São situações de 
fragilidade, em que facilmente pode cair na 
ausência de qualquer tipo de prática religiosa. 



 Surgem numerosos loteamentos “Minha casa 
minha vida”..., por exemplo. É preciso que a 
Igreja se faça presente, construindo 
pequenos espaços, aquisição de terrenos... 

 Utilizar os Rádios, sobretudo as de orientação 
católica, para agregar pessoas em pequenos 
grupos ou os canais de Televisão com novas 
pedagogias evangelizadoras. 



 Merecem maior atenção os evangelizadores. 
Parece haver curta distância entre a consciência 
eclesial/ missionária dos bispos e a consciência 
eclesial/ missionária dos padres. Nosso problema 
não é com os evangélicos, mas com os quase 
60% de batizados, que ainda se declaram 
católicos, mas que não são praticantes e podem 
orientar-se para qualquer direção. O verdadeiro 
desafio é constituído pela mentalidade 
secularizada que cria uma nova imagem de 
homem e de mulher, não imagem e semelhança 
de Deus, mas do poder e do mercado. 



 Existem muitos grupos que vivem a 
religiosidade popular como uma forma de 
prática religiosa plena, mesmo que não 
tenham ou não busquem a missa dominical. 
O crescimento de paróquias e a construção 
de edifícios religiosos em comparação com o 
aumento de templos evangélicos têm 
demonstrado que, apesar de todo dinamismo 
de nossa parte, nossa resposta ainda é 
insuficiente. 



 De três a quatro vezes por semana atendo à 
porta pessoas que me convidam para estudar 
o Evangelho, 63% se declaram católicos e 10% 
são praticantes. Isso quer dizer que há 53% 
batizados que participam muito raramente de 
algum ato da Igreja. Há uma tendência a 
diminuir o número de adolescentes que se 
preparam para a crisma. Justamente são eles 
que estão em situação de risco. Devemos 
levar mais a sério a Missão e a Nova 
Evangelização



 Diante dos desafios da Nova Evangelização, 
observam-se um desnível entre a consciência 
eclesial dos bispos, em sintonia com o ardor 
missionário de Aparecida e do Papa, e a 
consciência eclesial do clero. É necessário 
ajudar o clero a aprofundar a consciência 
eclesial. 



 Outra questão, mais delicada, é o 
reconhecimento fácil dado pelo Estado brasileiro 
a todo tipo de novas “Igrejas” e grupos 
religiosos. Haveria a necessidade de iniciar um 
diálogo de alto nível com o Estado, mesmo de 
modo ecumênico, para definir e estabelecer 
critérios para o reconhecimento de “novas” 
religiões pelo Estado. De fato, a criação de novos 
grupos religiosos acaba tendo repercussões, não 
apenas religiosas, mas também sociais, 
econômicas, fiscais, políticas, que interessa à 
sociedade como um todo. E o Estado não pode 
ficar desatento aos desdobramentos do 
“fenômeno religioso”. 


