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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

51ª Assembleia Geral da CNBB  

Aparecida-SP, 10 a 19 de abril de 2013 

18/51ª AG(Sub) 

 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 

REFLEXÃO PASTORAL E ANÁLISE DA SITUAÇÃO RELIGIOSA NO 

BRASIL: (CENSO 2010) 
 

 

Dados Demográficos 

 

Religião 2000 2010 
Variação 

% 
Variação 
absoluta 

Católica Apostólica Romana 124.980.132 123.280.172 -1,4% -1.699.960 

Católica Apostólica Brasileira 500.582 560.781 12,0% 60.199 

Católica Ortodoxa 38.060 131.571 245,7% 93.511 

Evangélicas 26.184.941 42.275.440 61,4% 16.090.499 

Evangélicas de Missão 6.939.765 7.686.827 10,8% 747.062 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica 
Luterana 

1.062.145 999.498 -5,9% -62.647 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica 
Presbiteriana 

981.064 921.209 -6,1% -59.855 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica 
Metodista 

340.963 340.938 0,0% -25 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica 
Batista 

3.162.691 3.723.853 17,7% 561.162 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica 
Congregacional 

148.836 109.591 -26,4% -39.245 

Evangélicas de Missão - Igreja Evangélica 
Adventista 

1.209.842 1.561.071 29,0% 351.229 

Evangélicas de Missão - outras 
Evangélicas de Missão 

34.224 30.666 -10,4% -3.558 

Evangélicas de origem pentecostal 17.617.307 25.370.484 44,0% 7.753.177 

Evangélicas de origem pentecostal - Igreja 
Assembléia de Deus 

8.418.140 12.314.410 46,3% 3.896.270 

Evangélicas de origem pentecostal - Igreja 
Congregação Cristã do Brasil 

2.489.113 2.289.634 -8,0% -199.479 

Evangélicas de origem pentecostal - Igreja 
o Brasil para Cristo 

175.618 196.665 12,0% 21.047 

Evangélicas de origem pentecostal - Igreja 
Evangelho Quadrangular 

1.318.805 1.808.389 37,1% 489.584 

Evangélicas de origem pentecostal - Igreja 
Universal do Reino de Deus 

2.101.887 1.873.243 -10,9% -228.644 

Evangélicas de origem pentecostal - Igreja 
Casa da Benção 

128.676 125.550 -2,4% -3.126 

Evangélicas de origem pentecostal - Igreja 
Deus é Amor 

774.830 845.383 9,1% 70.553 

Evangélicas de origem pentecostal - Igreja 
Maranata 

277.342 356.021 28,4% 78.679 

Evangélicas de origem pentecostal - Igreja 
Nova Vida 

92.315 90.568 -1,9% -1.747 

Evangélicas de origem pentecostal - outras 
Evangélicas de origem pentecostal 

1.840.581 5.267.029 186,2% 3.426.448 

Evangélicas não determinadas 1.627.870 9.218.129 466,3% 7.590.259 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias 

199.645 226.509 13,5% 26.864 

Testemunhas de Jeová 1.104.886 1.393.208 26,1% 288.322 
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Espiritualista 25.889 61.739 138,5% 35.850 

Espírita 2.262.401 3.848.876 70,1% 1.586.475 

Outras religiões cristãs 235.532 1.461.495 520,5% 1.225.963 

Umbanda 397.431 407.331 2,5% 9.900 

Candomblé 127.582 167.363 31,2% 39.781 

Judaísmo 86.825 107.329 23,6% 20.504 

Hinduísmo 2.905 5.675 95,4% 2.770 

Budismo 214.873 243.966 13,5% 29.093 

Novas religiões orientais 151.080 155.951 3,2% 4.871 

Novas religiões orientais - Igreja 
Messiânica Mundial 

109.310 103.716 -5,1% -5.594 

Novas religiões orientais - Outras novas 
religiões orientais 

41.770 52.235 25,1% 10.465 

Outras religiões orientais 7.832 9.675 23,5% 1.843 

Islamismo 27.239 35.167 29,1% 7.928 

Tradições esotéricas 58.445 74.013 26,6% 15.568 

Tradições indígenas 17.088 63.082 269,2% 45.994 

Outras religiosidades 15.484 11.306 -27,0% -4.178 

Sem religião 12.492.403 15.335.510 22,8% 2.843.107 

Não determinadas 357.648 643.598 80,0% 285.950 

  

   

 

O Censo Demográfico 2000, mostrou acentuada redução do percentual de pessoas da 

religião católica romana, o qual passou a ser de 73,6%, o aumento do total de pessoas que se 

declararam evangélicas, 15,4% da população, e sem religião, 7,4% dos residentes. Observou-se, 

ainda, o ligeiro crescimento dos que se declararam espíritas (de 1,1%, em 1991,para 1,3% em 2000) 

e do conjunto de outras religiosidades que se elevou de 1,4%, em 1991, para 1,8% em 2000. 

Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento da diversidade dos 

grupos religiosos no Brasil, revelando uma maior pluralidade nas áreas mais urbanizadas e 
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populosas do País. A proporção de católicos seguiu a tendência de redução observada nas 

duas décadas anteriores, embora tenha permanecido majoritária. 

Em paralelo, consolidou-se o crescimento da parcela da população que se declarou 

evangélica. Os dados censitários indicam também o aumento do total de pessoas que 

professam a religião espírita, dos que se declararam sem religião, ainda que em ritmo inferior 

ao da década anterior e do conjunto pertencente a outras religiosidades. O Gráfico 37 mostra 

as características acima descritas, considerando a comparação com o ano de 2000. 

 

Considerando o período de 2000 a 2010, observou-se, ainda, o aumento expressivo do 

segmento da população que apenas respondeu ser evangélica, não se declarando, portanto, 

como de missão ou de origem pentecostal. Confirmou-se a tendência de crescimento do 

segmento de evangélicos pentecostais, o que ocorreu em todas as Grandes Regiões do País. A 

parcela da população que se declarou evangélica de missão teve ligeira redução proporcional, 

caracterizando estabilidade em sua participação relativa no total da população. Neste aspecto, 

houve diferenciações regionais, sendo esse fenômeno evidenciado nas Regiões Sul e Sudeste, 

onde historicamente os evangélicos de missão eram mais numerosos. 

O contingente populacional de católicos teve redução em todas as Grandes Regiões do 

Brasil, mantendo-se mais elevada nas Regiões Nordeste e Sul. Na Região Norte foi onde 

ocorreu a maior redução relativa dos adeptos do catolicismo. E entre os espíritas, o aumento 

mais expressivo foi observado nas Regiões Sudeste e Sul (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Distribuição percentual da população residente, por Grandes Regiões, 

segundo os grupos de religião - 2000/2010 
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Os cartogramas seguintes apresentam mais detalhadamente as diferenças regionais 

supracitadas. Na Região Nordeste, o catolicismo tem significativa parcela de adeptos na 

população, assim como na Região Sul e no Estado de Minas Gerais, na Região Sudeste 

(Cartograma 3). 

Nas Regiões Norte e Centro-Oeste a diversificação dos grupos religiosos é marcada 

pela presença expressiva de evangélicos, sobretudo dos pentecostais, os quais têm também 

importante presença nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, da Região Sudeste, além de 

áreas metropolitanas da Região Nordeste. 

É possível localizar, ainda, outras áreas de diferenciação religiosa como as 

encontradas no Estado do Espírito Santo, na Região Sudeste, onde além da presença 

expressiva dos evangélicos pentecostais, encontram-se correntes de evangélicos de missão, 

historicamente oriundos da forte influência da colonização de origem alemã na região. Esta 

situação ocorre também em várias áreas dos estados da Região Sul do Brasil (Cartograma 4). 

No Cartograma 5, vemos áreas dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul com importante presença de adeptos da religião espírita. 

No Estado do Rio de Janeiro, evidencia-se também grande quantitativo de pessoas sem 

religião e de evangélicos, além de presença significativa dos adeptos das religiões de matrizes 

africanas existentes no Brasil. 

No que tange à umbanda verifica-se que parte importante dos que se declararam 

pertencentes a essa religião são residentes nos Estados do Rio Grande do Sul, do Rio de 

Janeiro e de São Paulo enquanto que entre aqueles que professavam a religião candomblé, 

grande parcela situava-se no Estado da Bahia, especialmente em Salvador e municípios 

próximos, e também no Estado do Rio de Janeiro (Cartograma 6). 

A população que se declarou sem religião se distribui por várias outras áreas do País, 

sendo menor na Região Sul e nos Estados de Minas Gerais, Piauí, Ceará e interior dos demais 

estados nordestinos, bem como do Amazonas e do Pará, com proporções de até 5% 

(Cartograma 7). 

Da observação dos diversos mapas, entende-se que a diversificação dos grupos 

religiosos em curso nas últimas décadas tem como características importantes a dinâmica da 

ocupação do Território Nacional, ressaltando espaços que historicamente foram povoados por 

não católicos decorrentes dos grupos tradicionais que formaram a população brasileira e das 

diversas correntes migratórias internacionais que vieram para o Brasil. 

É importante destacar também que o avanço das frentes de ocupação das Regiões 

Centro-Oeste e Norte foi acompanhado por diversos segmentos evangélicos pentecostais, e a 

crescente urbanização dessas áreas proporcionou uma adequação espacial e cultural para o 

surgimento de novos grupos religiosos, assim como a disseminação de outros já existentes. 
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Cartograma 3 - Percentual de católicos apostólicos romanos na população residente dos 

municípios - Brasil - 2010 
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Cartograma 4 - Percentual de evangélicos na população residente dos municípios - 

Brasil – 2010 
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COMENTÁRIOS PASTORAIS SOBRE O CENSO 

1. Na metodologia de realização do Censo, foram utilizados dois questionários: um, 

básico, para a amostra mais geral; e outro, mais pormenorizado para dados variados, 

como fecundidade, força de trabalho, rendimento e outros, inclusive a religião. Trata-

se de uma metodologia utilizada desde os anos de 1960.  

2. Há décadas vem sendo registrada a queda do número de católicos e crescimento do 

número de evangélicos; a novidade, agora, seria o crescimento do número de “outras 

igrejas cristãs”, de pessoas que se dizem “cristãs ou evangélicas”, sem “pertença” a 

alguma instituição. Importante também a constatação sobre o aumento numérico dos 

que se declaram sem religião; Não se deveria polarizar a interpretação unicamente 

entre “católicos” e “pentecostais”. O quadro é mais complexo: os que cresceram muito 

foram os “indeterminados”, e aqueles que pertencem a pequenas denominações 

evangélicas.  

3. O Censo não distingue entre “católicos nominais” (a grande maioria) e os chamados 

“católicos praticantes”. Pesquisas de outros institutos, como o CERIS, mostraram o 

crescimento do chamado “trânsito religioso” entre as diferentes denominações. Esses 

dados revelaram que católicos divorciados ou que vêm de matrimônios desfeitos são 

sérios candidatos a mudarem de religião. O estudo do CERIS coloca o problema de 

mudança de religião, ligado à não regularização ou precariedade da situação 

matrimonial. Trata-se de um fator crítico presente em todas as dioceses.  

4. Outro dado importante é o aumento da presença de outras igrejas nas periferias das 

cidades e nas áreas de fronteira ou de ocupação recente, mostrando como a Igreja 

Católica não acompanhou adequadamente o fenômeno das migrações. Novo fenômeno 

é o crescimento de pequenas e minúsculas igrejas evangélicas, sinalizando a 

fragmentação do movimento religioso. Essa fragmentação em múltiplas formas de 

manifestação religiosa também se percebe no interior da Igreja Católica, indicando a 

diversidade que vem caracterizando os novos modelos de ser católico e o novo 

contexto em que a ação da Igreja deve se desenvolver;  

5. Algumas prováveis causas dos resultados dos dados do Censo sobre a adesão religiosa:  

 

1. mudanças nos padrões de composição das famílias brasileiras: crescimento do 

número de pessoas vivendo só; diminuição do número de filhos;  

2. individualização extrema de comportamentos;  

3. envelhecimento da população;  

4. mentalidade avessa a qualquer forma de “instituição”;  

5. perda das tradições e desenraízamento cultural;  

6. pouca visibilidade da Igreja Católica, nas periferias.  

Concluindo, a Igreja Católica não estaria dando uma resposta pastoral adequada ao 

novo contexto social e religioso produzido pela urbanização e migrações. 

 

6. Precisamos levar a sério os resultados das pesquisas. Significa dizer que os 

resultados das pesquisas devem, de alguma forma, influenciar nos planos pastorais e 

nas Diretrizes Gerais da Acão Evangelizadora (DGAE). Precisamos ainda cuidar da 

qualidade das nossas celebrações. É preciso investir na fundação de comunidades, 

novas, e simples. Seria interessante criar o ministério de “fundadores de 

comunidades”, de pequenas fraternidades. Seria importante termos acesso aos 

resultados de uma pesquisa quantitativa e qualitativa sobre “o que pensa a sociedade 
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sobre a Igreja”, feita na Arquidiocese de Belo Horizonte.  

7. É necessário levar a sério o conhecer a realidade local (VER), para a definição do 

AGIR pastoral. Interpelações: a) a motivação deve ser a de formar cristãos autênticos 

e comunidades vivas e não simplesmente fazer crescer o percentual de católicos; b) 

considerando a relação entre o atual quadro de pluralismo religioso e a dinâmica 

social. A resposta pastoral já se encontra nas atuais DGAE e na Missão Continental: 

missão, comunidade, bíblia, iniciação cristã e vida.  

8. Crescer na consciência de que as DGAE devem iluminar nossas avaliações anuais 

enquanto CNBB. Temos muitas diretrizes e, às vezes, não nos dedicamos enquanto 

CNBB a operacionalizá-las com propostas bem concretas. A Setorização é algo de 

muito concreto que dará o resultado esperado de envolvimento do povo no projeto do 

Reino. Com a peregrinação da cruz e do ícone de Nossa Senhora observamos um 

número muito grande de jovens que nos dizem que eles estão presentes e não estão 

alheios à Igreja. Porém, eles se afastam quando faltam propostas segundo suas 

necessidades e linguagem. Com os adultos acontece a mesma coisa! Há algo positivo 

que nos anima, porém somos provocados, com certa urgência, pela conversão pastoral.  

9. Uma reflexão sobre o perfil sócio-religioso, tal como revelado pelo Censo, pode 

despertar uma discussão que remete aos temas comuns postos na Conferência de 

Aparecida, que procurou respostas pastorais na proposta da Missão Continental.  

10. Trata-se de uma preocupação que remete à própria temática da Nova Evangelização, 

tratada no Sínodo sobre a “transmissão da fé”. Existem muitas iniciativas nas Igrejas 

Locais, tentando responder a essas interrogações, mostrando a vitalidade de nossas 

Igrejas. Faltaria articulá-las e, no caso da Igreja no Brasil, dando unidade e sentido 

comum a esse esforço de evangelização.  

As estatísticas revelam:  

1. o querigma e a catequese que realizamos ainda deixam a desejar;  

2. uma crise na compreensão de “Igreja local”: colocar o foco na “Igreja 

doméstica”;  

3. uma aposta na “Igreja, casa da iniciação cristã” com uma catequese de 

iniciação catecumenal; e uma aposta também na “Igreja, lugar da animação 

bíblica da vida e da pastoral” como trabalho efetivo de grupos bíblicos com 

prática da Leitura Orante e Lectio Divina.  

 

TEMAS DIVERSOS DE REFLEXÕES PASTORAIS:  

ECLESIOLOGIA  

11. Tirando conseqüências hábeis das pesquisas analisadas, devemos ter a capacidade de 

difundir ações concretas levadas adiante pelo conjunto de leigos no Brasil; por 

exemplo, os círculos bíblicos. A Igreja precisa acreditar no laicato. Há leigos 

preparados que precisam ser envolvidos e ter a liberdade de atuação.  

12. É preciso difundir metas e avaliá-las. Para isso, urge rever o modelo de Igreja que 

sustentamos. A Igreja está se acostumando a correr atrás do prejuízo para alcançar e 

manter sua posição. O povo está caminhando e abrindo caminhos. Como e onde 

estamos presentes? É preciso acreditar nas CEBs e nos demais grupos de reflexão...  

13. Devemos confrontar os dados do Censo com os dados do CERIS. A pesquisa do 

CERIS revela o crescimento / investimento nas estruturas canônicas: paróquias, padres 

e diáconos permanentes. A Igreja da Áustria optou em dividir as paróquias em 

pequenas comunidades e confiou-as aos leigos.  
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14. Somos questionados a levar mais a sério a Conferência de Aparecida: a necessidade de 

uma conversão pastoral, mas, para isso, é necessário mudar as estruturas. Por isso, as 

DGAE colocam como urgência “Igreja, comunidade de comunidades”, como novo 

modelo de paróquia, com nova eclesiologia, superando os ritualismos, os 

sacramentalismos, o clericalismo. Para isso, devemos valorizar mais as nossas 

comunidades eclesiais de Base (CEBs).  

15. Diante das estatísticas apresentadas está patente que uma das questões centrais está na 

estruturação da Igreja que, apesar do esforço do Concílio Vaticano II, está centrada 

ainda por demais na pessoa do ministro ordenado.  

16. É evidente que essa forma do quadro dos ministros ordenados, no estilo atual, não vai 

aumentar significativamente nos próximos anos. Temos que rever todo o processo de 

formação dos futuros ministros ordenados, repensando o despertar para ministérios 

diversificados. Se teologicamente a Eucaristia é o coração, o centro e o fundamento da 

Igreja, no atual modelo de presbíteros, será impossível a maioria dos católicos ter 

acesso à Eucaristia.  

17. Além disso, teríamos que ter múltiplos lugares onde as pessoas pudessem ser 

devidamente atendidas por lideranças da Igreja, mesmo sem ministros ordenados. 

Jesus disse: “Ide pelo mundo inteiro...” Enquanto nós construímos uma igreja e 

dizemos „quem quiser, venha‟. Os documentos nossos são muito bons, mas na ação 

não conseguimos sair das velhas estruturas. Como dar vida aos novos documentos?  

18. É Jesus Cristo quem salva a Igreja e não a Igreja que salva Jesus Cristo. Será que, ao 

anunciarmos Jesus Cristo, não acabamos por anunciar demasiadamente a Igreja, 

mesmo sabendo que as pessoas se entusiasmam muito mais por Jesus Cristo do que 

pela Igreja? Como conseguir o equilíbrio cristológico-eclesiológico?  

19. Desta forma podemos pensar na Eucaristia para a comunidade num modelo e na 

Eucaristia para o mundo atendendo necessidades específicas; são muitos os que têm 

fome de Deus e que, se não saciarem sua fome, podem morrer sem Ele.  

20. As formas pelas quais as pequenas comunidades estão atuando, sem padre e sem 

eucaristia, no interior do Brasil, permanecem vivas e atuantes. São sinais de que a 

Igreja tem que romper muitas estruturas que impedem a ação. É preciso repensar o 

modelo de Igreja, menos centrado no padre e nos sacramentos, para dar mais liberdade 

a outros atores de evangelização. É urgente tornar os leigos protagonistas, para atingir 

tantas localidades nas periferias urbanas, em que a Igreja está ausente como 

instituição. A evangelização, também, não tem sido muito moralizante?  

21. Seria importante dar o protagonismo mais às Igrejas Locais/Dioceses, e menos às 

Paróquias que possuem sua lógica própria de funcionamento. São as Dioceses/Igrejas 

Locais que são verdadeiramente chamadas à missão de evangelizar aquela porção da 

Igreja. A Igreja Local é o verdadeiro sujeito da evangelização, e que todo presbítero 

deveria se recordar de que ele é membro de um presbitério. A insistência na figura do 

“pároco”, como administrador de um determinado território obscurece a 

missionariedade da Igreja Local, a colegialidade dos presbíteros que são 

conjuntamente responsáveis pela evangelização.  

22. A atual situação de “desvinculação” de muitos fiéis da Igreja Católica leva a uma nova 

reflexão sobre a Igreja particular e “local”. A Igreja é comunidade de pessoas e não 

apenas uma “entidade” feita de instituições e estruturas. Por isso, é necessário dar 

nova valorização às comunidades locais concretas: Diocese, paróquias, comunidades 

pequenas. A Igreja acontece onde se celebra a Eucaristia; as pessoas também aí se 

encontram com o Padre e o Bispo. As pessoas vinculam-se a comunidades concretas e 



11 

até às pessoas/ministros concretos.  

23. Deve-se retomar e aprofundar a questão do valor do leigo, segundo o Vaticano II, onde 

um leigo verdadeiramente representa a Igreja. Em nosso agir prático, ainda se encontra 

no subconsciente que a Igreja está onde está um ministro ordenado.  

 

PEQUENAS COMUNIDADES  

24. 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? Que saídas 

propor?  

25. 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.  

26. Reconhece-se a necessidade de identificação dos sintomas da insuficiência na 

evangelização. O censo salientou que é importante fazer a renovação no ser e agir da 

Igreja e assumir o diálogo como conteúdo e método da evangelização, buscando 

permanentemente a cooperação e o testemunho comum, sem desenvolver atitudes 

apologéticas conflituosas  

27.  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.  

28. É necessário haver mais ocasiões para debates e estudos para saber como lidar com a 

questão do ministério e da evangelização nas regiões em que a Igreja se encontra 

menos presente  

29. Em São Raimundo Nonato, aconteceu o projeto de formação de 500 missionários 

leigos e providências para que nenhuma comunidade ficasse sem o seu missionário. É 

preciso apostar nos leigos/as.  

30. Surgem numerosos loteamentos “Minha casa minha vida”..., por exemplo. É preciso 

que a Igreja se faça presente, construindo pequenos espaços, aquisição de terrenos...  
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31. Utilizar os Rádios, sobretudo as de orientação católica, para agregar pessoas em 

pequenos grupos ou os canais de Televisão com novas pedagogias evangelizadoras.  

 

IDENTIDADES CATÓLICAS  

32. Os católicos “praticantes” sempre foram poucos. Anteriormente, o catolicismo era 

cultura dominante, do senso comum, e que, por isso, abrangia inclusive os “não 

praticantes”, orientando campos como os da sexualidade, do matrimônio, da moral em 

geral; no tempo atual, a cultura dominante é secularizada, com tendência a rejeitar o 

catolicismo, sobretudo se apresentado de forma legalista e clerical. Isso nos chamaria a 

uma Nova Evangelização? Se, por um lado, dentro do fenômeno pentecostal; “nascem 

e morrem” continuamente muitas igrejas, por outro lado, as variações possíveis dentro 

do catolicismo, são convite a buscar entender as diferentes faces da experiência 

católica.  

33. 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.  

34. A metodologia adotada pela Missão Continental não será credível, enquanto mero 

incentivo para que as Dioceses e Paróquias continuem fazendo o que sempre fizeram, 

apenas imprimindo nelas um cunho missionário. O estilo do projeto “Rumo ao Novo 

Milênio”, com subsídios e metas bem definidas, não seria melhor?.  

35. 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.  

36. Se não houver mudanças, nos próximos vinte anos não seremos mais a maioria como 

“católicos nominais”. Observou também que o povo brasileiro ainda permanece muito 

religioso, e que as mudanças estão associadas a outras alterações no perfil 

demográfico da população, como a queda da taxa de fecundidade e da natalidade, pois 

no Brasil estamos seguindo o modelo europeu de forma ainda mais rápida. O que 

explicava antigamente o número de católicos e também de vocações era a existência 

de famílias de numerosos filhos e que habitavam predominantemente em meio rural.  

37. 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.  

38. Essa defasagem entre a consciência eclesial dos bispos e a consciência eclesial dos 

padres, faz que documentos excelentes da Igreja não alcançam seus objetivos. A 
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questão não está ligada a padres “problemas”, mas à formação que, na maior parte das 

vezes, é pensada como uma capa de espiritualidade e de teologia que deve abafar e 

encobrir os limites e defeitos das pessoas. Deveríamos formar homens mudados por 

Cristo, apaixonados. É necessário repensar desde a raiz a formação que é dada nos 

Seminários.  

 

39. 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”.  

 

CATEQUESE E SACRAMENTOS  

40. As estatísticas revelam que o querigma e a catequese feitos ainda não são eficientes. 

Há uma crise na Igreja local como expressão diocesana, paroquial e comunitária. É 

preciso colocar o foco na “Igreja doméstica”. É preciso coragem em assumir, primeiro, 

a urgência evangelizadora: “Igreja, casa da iniciação à vida cristã”. É preciso agilizar 

uma catequese de inspiração catecumenal; assumir, segundo, a urgência 

evangelizadora da “Igreja: lugar da animação bíblica da vida e da pastoral”, apostando 

nos grupos bíblicos com leitura orante e lectio divina.  

41. 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.  

42. Na Suíça, o Papa chamou a atenção dos Bispos de que a evangelização não pode se 

limitar a julgamento moral. É preciso evangelizar, o que não significa moralização. 

Por outro lado, existe uma mentalidade individualista que dificulta o empenho de 

evangelização, conjuntamente com uma aversão às formas institucionais. Seria o caso 

de pensar numa evangelização que não se apóia tanto nas paróquias, com suas 

estruturas burocráticas, mas que se apóia na Igreja local-particular organizada na 

cidade tomada como unidade territorial urbana.  

 

ALGUMAS NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:  

43. Não resistiria aos embates do tempo uma fé católica reduzida a uma bagagem, a um 

elenco de algumas normas e de proibições, a práticas de devoção fragmentadas, a 

adesões seletivas e parciais das verdades da fé, a uma participação ocasional em 

alguns sacramentos, à repetição de princípios doutrinais, a moralismos brandos ou 

crispados que não convertem a vida dos batizados. Nossa maior ameaça “é o medíocre 

pragmatismo da vida cotidiana da Igreja, na qual, aparentemente, tudo procede com 

normalidade, mas na verdade a fé vai se desgastando e degenerando em mesquinhez”. 

(Ratzinger, J. Situação atual da fé e da teologia) (DA, 12).  

44. Daí surge a preocupação de colocar o continente em estado de missão, em uma 

conversão pastoral: uma pastoral não clerical nem centrada no templo, mas leiga e 
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centrada na casa do povo, orientada perante tudo à evangelização e à proclamação da 

Palavra mais do que uma sacramentalização meramente ritualista e sem impacto; que 

promova uma iniciação à experiência espiritual em contato com Jesus de Nazaré; que 

forme comunidades vivas, comprometidas com sua história, em diálogo com as 

culturas modernas e nativas; que priorize os pobres e solidariza-se com eles em suas 

lutas por justiça; que não sinta saudades dos apoios sociológicos e estatais da Igreja da 

cristandade; que se vá configurando como uma Igreja nazarena, pobre, simples, 

solidária, pascal. (Codina, V. Vaticano II: luta hermenêutica entre a identidade e a 

novidade, Congresso Continental de Teologia, out.2012)  

45.  “A Igreja de Jesus Cristo está verdadeiramente presente em todas as legitimas 

comunidades locais de fiéis”, mesmo que sejam “pequenas e pobres, ou vivendo na 

dispersão” (cf. LG, 26). O Concílio afirma que na Igreja particular “esta 

verdadeiramente presente e ativa a Uma, Santa, Católica e Apostólica Igreja de Cristo” 

(CD, 11). Elas não são distintas da Igreja universal, mas esta última somente existe 

nelas e por elas. Por conseguinte, a igreja universal não consiste na soma ou na 

confederação de Igrejas particulares, que pudessem ser consideradas meras repartições 

administrativas da única Igreja universal. (Ver Igreja Particular, Movimentos 

Eclesiais e Novas Comunidades, Subsídios Doutrinais 3, n° 50)  

46. A Igreja particular é sujeito da nova evangelização. A igreja particular é a comunidade 

de base da missão da Igreja. (ver n° 41 e 42 das propostas do último sínodo para o 

Papa Bento XVI).  

 


