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prefácio do editor

ao convocar o concílio vaticano ii, o papa joão XXiii 
estimulou os padres conciliares a darem um corajoso salto 
à frente. essa coragem levaria uma igreja ainda relutante 
em aceitar a modernidade a estabelecer um diálogo amplo 
com a sociedade contemporânea. não era objetivo da pro-
posta induzir a modernidade a justificar a si mesma, nem 
encorajar a igreja a modificar a sua fé, mas animar a igreja 
a transformar sua concepção de fé para poder comunicar-se 
com uma situação nova e diferente.

hoje vivemos num mundo pós-moderno. os pressu-
postos da modernidade são questionados com todo rigor, 
quando ainda nem bem compreendemos as características 
da pós-modernidade. outro é o mundo que nos convida 
hoje à reflexão e ao diálogo, cabendo-nos a difícil tarefa de 
descobrir como os conteúdos e valores da fé cristã se apli-
cam a essa nova situação. este livro assume essa tarefa e 
aceita o desafio. oferece uma resposta às necessidades de 
recursos didáticos compatíveis com os avanços acadêmicos 
contemporâneos, aos temas atuais no campo da teologia e às 
verdadeiras questões relacionadas com as crenças e valores 
religiosos que as pessoas levantam atualmente.

Tatha Wiley
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prefácio e AgrAdecimentos

um livro sobre a igreja poderia abordar os mais dife-
rentes assuntos. Poderia tratar de arquitetura religiosa, mas 
o edifício não é a igreja. Poderia discorrer sobre o papa, 
os bispos, o clero, mas nenhum deles é a igreja. este é um 
livro que reflete sobre nós, pois nós somos a igreja. a igre-
ja é a comunidade dos que creem, perpetuando-se através 
dos tempos. a igreja hoje são os membros ativos da comu-
nidade, incluindo os seus líderes, mas não se limitando a 
eles. conversas entre católicos muitas vezes explicitam que 
“a igreja” são “eles”, aqueles de quem discordamos, aqueles 
que nos dizem o que fazer ou aqueles a quem atribuímos 
alguma outra qualificação. Precisamos de outro nome para 
essa porção da igreja, porque igreja é a igreja inteira. Para 
a grande maioria dos leigos, aqueles que ao longo dos sécu-
los sempre tiveram muita dificuldade em se dizer “igreja” e 
pensar em “nós”, já passou da hora de dizer “igreja” e querer 
dizer “nós”, com tudo o que esse entendimento implica no 
sentido de assumir responsabilidade, perseverar no compro-
misso e alcançar a maturidade. há muito vem escoando o 
tempo de os católicos leigos se tornarem sujeitos de sua pró-
pria história, imbuindo-se do pleno significado disso para 
pessoas adultas. É nesse espírito e com essa igreja em mente 
que este livro foi escrito.

o enfoque eclesiológico aqui adotado, portanto, é de-
cididamente indutivo. isso quer dizer que o nosso ponto de 
partida está na experiência de igreja vivida pelas bases, o 
que por sua vez significa que o livro só pode ser específico e 
decorrente de um contexto particular. uma das característi-
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cas do método indutivo, talvez a mais importante, é começar 
no âmbito local; não obstante, as implicações da reflexão 
local podem ser profundamente importantes para a igreja 
universal. henri de Lubac demonstrou que eclesiologia é o 
ramo da teologia em que falamos de nós mesmos. É exata-
mente isso que faremos neste livro, e este breve prefácio 
apenas pretende explicar um ou dois pontos relacionados 
com o significado deste enfoque no “nós” e apresentar o ha-
bitual, mas nem por isso menos sincero, agradecimento a 
algumas pessoas. 

o livro começa com uma leitura atualizada das marcas 
da igreja – unidade, santidade, catolicidade e apostolicida-
de, acrescidas de uma quinta característica, eternidade – que 
situa a igreja atual no contexto da Tradição. no segundo e 
terceiro capítulos, nos dedicamos à igreja católica nos esta-
dos unidos, pois não podemos fazer teologia indutiva a par-
tir de um ponto de vista abstrato, universal. naturalmente, 
não precisamos dizer que catolicidade implica que muitas 
outras eclesiologias locais entrarão em diálogo e corrigirão 
a estadunidense; todas essas teologias, juntas, formam a rica 
tapeçaria do catolicismo romano. assim, o segundo capítulo 
examina alguns desafios que se apresentam ao catolicismo 
estadunidense hoje, seja internamente, seja em termos de 
sua missão além de si mesmo, consciente de que aquilo que 
aprendemos em nosso contexto tem valor para o restante da 
igreja, do mesmo modo que tudo o que acontece na África e 
na Ásia tem valor para nós. o terceiro e último capítulo rea-
liza uma breve incursão por uma eclesiologia indutiva esta-
dunidense para o século XXi. Fundamentando sua estrutura 
em alguns princípios enunciados por Bernard Lonergan, o 
capítulo concentra-se na necessidade de conversão, de ma-
turidade e de responsabilidade com transparência, e oferece 
quatro imagens que podem servir de base para uma reflexão 
eclesial. Três dessas imagens – a do peregrino, do imigran-
te e do pioneiro – inspiram-se na experiência do povo dos 
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estados unidos. Devo a quarta imagem, do hospital, sur-
preendente talvez, ao teólogo católico especialista em moral 
Bryan massingale; assumo, porém, total responsabilidade 
pelo tratamento que desenvolvo neste livro. Peço ao leitor 
que tenha paciência com essa difícil imagem; no devido tem-
po, ela revelará toda sua força e potencial. 

Dado o meu envolvimento com o método indutivo, dei-
xo de incluir nestas páginas grande parte do que o leitor tal-
vez espere encontrar em uma eclesiologia católica. É escassa 
aqui a presença de material puramente informativo a res-
peito da história da igreja ou de suas principais doutrinas. 
a ênfase recai sobre a igreja, isto é, sobre a configuração da 
comunidade dos que creem, neste tempo e neste lugar. Por 
certo, a profundidade histórica é uma necessidade para uma 
compreensão plena das origens e do desenvolvimento da 
igreja e do que ela é hoje. algumas informações nesse sen-
tido constam no primeiro capítulo, mas a maior parte delas 
estará incluída nas notas, que mantive breves e basicamente 
bibliográficas. É nessas notas que o leitor encontrará as su-
gestões de leituras adicionais que aumentarão e expandirão 
o que é exposto.

as primeiras pessoas a quem devo agradecer são teólo-
gos do passado e colegas do presente que muito me ensina-
ram. Dentre os eminentes eclesiólogos do passado destaco 
Yves congar, henri de Lubac, karl rahner e Bernard Lo-
nergan. Dentre meus colegas, felizmente ainda entre nós, 
alguns deles relativamente jovens para ser teólogos, cito 
joseph komonchak, roger haight, richard gaillardetz, 
Bradford hinze e gerard mannion. como inúmeros outros, 
aprendi muito com as obras de elizabeth johnson, e gostaria 
que ela escrevesse uma eclesiologia; suspeito, porém, que 
não fará isso. Também sou agradecido a Tatha Wiley, editora 
da série Teologia engajada, ela própria teóloga preparada, 
combinando tato, elegância e insistência obstinada numa 
força quase incontrolável; e a hans christofferson, da Li-



14

turgical Press, exemplo de paciência e perseverança. como 
sempre, meus colegas no Departamento de estudos religio-
sos da universidade Fairfield me ajudaram direta e indire-
tamente; agradeço de modo particular a john Thiel e nancy 
Dallavalle. meus elogios à minha esposa Beth e ao meu filho 
jonathan por sua discrição e por perseguirem suas próprias 
e importantes carreiras, deixando-me seguir a minha. mas a 
inspiração para este enfoque da eclesiologia adveio-me aci-
ma de tudo através das incontáveis e maravilhosas pessoas 
que encontrei em minhas viagens pelo país nos últimos anos 
falando a grupos eclesiais, especialmente os ligados à Voice 
of the Faithful [voz dos Fiéis]. um método indutivo aplica-
do à eclesiologia é aquele que assimila o conhecimento de 
leigos interessados e ativos como esses. espero que este livro 
seja uma pequena retribuição a eles por todas as energias 
e esperanças que depositaram no futuro da igreja católica 
romana nos estados unidos. 


