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APreSeNTAÇÃO dA COleÇÃO 

marco conciliar

O Concílio Vaticano II, concluído há cinquenta anos, refez 
a Igreja católica em muitos aspectos e, em certa me-

dida, o próprio cristianismo. A intenção de João XXIII de 
promover um novo pentecostes na Igreja foi não somente 
anunciada em várias ocasiões, desde sua primeira inspira-
ção, mas uma tarefa de construção assumida por ele; tarefa 
conduzida pela força de sua autoridade, mas também pelo 
vigor de seu carisma renovador. Sem a ousada inspiração e 
a liderança convicta e perseverante desse Papa, certamente 
não teria havido o Vaticano II, ao menos com a dimensão 
e a profundidade que o caracterizou. Somente pela força 
carismática de líderes como João XXIII se pode pensar em 
mudanças como as proporcionadas pelo Concílio em uma 
instituição milenar com doutrinas e regras cristalizadas. 

esse grande Concílio, o mais ecumênico de todos, refez 
a rota fundamental da Igreja, ao colocá-la de frente com o 
mundo moderno. A Igreja, que estava distante da chamada 
modernidade e segura de sua posição e verdade, foi capaz 
de reposicionar-se e elaborar uma nova doutrina sobre o 
mundo e si mesma. de isolada do mundo, assume-se como 
sinal de salvação dentro do mundo; de detentora da verdade, 
reconhece a verdade presente nas ciências e passa a dialo-
gar com elas; então definida como poder sagrado, passa a 
compreender-se como servidora da humanidade. e o mun-
do torna-se o cenário do drama humano: lugar de pecado e 
de graça, porém inscrito no plano maior do amor de deus 
que nos cria e chama para a comunhão consigo. A Igreja e o 
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mundo estão situados nesse plano misterioso de deus, a ele 
se referem permanentemente e são compreendidos como 
realidades distintas e autônomas, porém em diálogo respei-
toso e construtivo. 

O Vaticano II abriu uma temporada nova na Igreja 
como fruto de inesperada primavera, na intuição do Papa 
João XXIII. A essa primavera sucederam-se novos ciclos 
com climas diferenciados, sem nos poupar de invernos 
rigorosos. As decisões conciliares foram interpretadas e 
praticadas de diferentes modos nos anos que se seguiram 
à grande assembleia, em função de lugares e sujeitos en-
volvidos no processo de aggiornamento. Por um lado, é fato 
que muitas renovações aconteceram em diversas frentes da 
vida da Igreja. Tanto no âmbito das práticas pastorais quan-
to da reflexão teológica, o pós-Concílio foi um canteiro que 
fez a primavera produzir muitos frutos: renovação litúrgica 
em diálogo com as diferentes culturas, Igreja comprometi-
da com os pobres, diálogo ecumênico e inter-religioso, dou-
trina social da Igreja, experiência de ministérios leigos etc. 
O novo se mostrou vigoroso, sobretudo nas primeiras déca-
das do pós-Concílio, e particularmente no hemisfério sul, 
nas Igrejas inseridas em contextos de pobreza e de culturas 
radicalmente distintas da cultura latino-cristã tradicional. 
Por outro lado, houve um esfriamento do carisma conciliar, 
na medida em que a história avançava impondo suas roti-
nas, mas, sobretudo, uma leitura que buscava evitar a ideia 
de renovação-ruptura com a tradição anterior. Segundo 
essa leitura, o Vaticano II teria inovado sem romper com 
a doutrina tradicional, incluindo a doutrina sobre a Igreja. 
essas perspectivas revelam, na dinâmica pós-Conciliar, as 
lutas por construir o verdadeiro significado do Vaticano II, 
do ponto de vista teórico e prático. Trata-se de leituras lo-
calizadas do ponto de vista geopolítico e teológico-eclesial, 
com sujeitos e ideias distintos, assim como marcadas por 
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esforços de demonstração da intenção original das decisões 
dos padres conciliares.

Se esse dado revela, de um lado, as dificuldades cres-
centes de um consenso, expõe, por outro, a atualidade do 
Concílio como marco eclesial e teológico importante para 
a Igreja. Pode-se dizer que o Vaticano II começou efetiva-
mente	no	dia	seguinte	à	sua	conclusão,	em	8	de	dezembro	
de 1965. Na Audiência de 12 de janeiro de 1966, o Papa Paulo 
VI reconhecia esse desafio de colocar o Concílio em prática, 
comparando-o a um rio que iniciava seu fluxo e se dispunha 
para a Igreja como tarefa para o futuro. e esse rio avançou 
certamente por terrenos nunca previstos, fecundou novas 
terras e produziu frutos com sua água sempre viva. Por ou-
tro lado, foi um rio represado por muitas frentes eclesiais 
que temiam sua força; foi desviado de seu curso e canaliza-
do para diferentes direções. Contudo, o rio jamais secou seu 
fluxo. Continua correndo na direção do reino, levando sobre 
suas torrentes a frágil Barca de Pedro com seus viajantes, 
ora cansados e temerosos, ora destemidos e esperançosos. 

O Vaticano II não foi somente um evento do passado, mas 
constitui, de fato, o hoje da Igreja católica, a fonte de onde a 
Igreja retira o sentido fundamental para sua caminhada his-
tórica e para o diálogo com a realidade atual. esse “Concílio 
em curso” completa cinquenta anos com uma história e um 
saldo que merecem ser visitados por todos os que estão aten-
tos a sua importância para a Igreja, em permanente sintonia 
com o mundo, que avança rapidamente em suas conquistas 
cientificas e tecnológicas. Se a modernidade perscrutada pe-
los padres conciliares já não existe mais, ela deixou, entre-
tanto, suas consequências positivas e negativas para nossos 
dias; consequências que exigem de novo o olhar atento da fé 
cristã, que busca distinguir os sinais dos tempos e lançar os 
cristãos como sujeitos ativos no mundo: parceiros de busca 
da verdade e na construção da fraternidade universal.
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A presente coleção, planejada e oferecida pela editora 
Paulus, pretende revisitar o Vaticano II por várias entradas, 
e oferecer rápidos balanços sobre questões diversas, nesses 
cinquenta anos de prática e de reflexão. Cada uma das te-
máticas é abordada em três aspectos: a orientação conciliar 
presente nos textos promulgados pelo grande Sínodo, o de-
senvolvimento da questão no período pós-Conciliar e a aná-
lise crítica – balanço e prospectiva – dela. esse tríplice olhar 
busca conjugar o desenvolvimento da temática do ponto de 
vista teórico e prático, ou seja, os seus desdobramentos no 
âmbito do Magistério e da reflexão teológica, assim como as 
suas consequências pastorais e sociais. A Igreja se encontra, 
nos dias atuais, em um momento fecundo de renovação de si 
mesma, após o conclave que elegeu o Papa Francisco. O Vati-
cano II se encontra, nesse contexto, em uma nova fase e de-
verá produzir seus frutos, em certa medida tardios, em muitas 
frentes que ainda não haviam sido enfrentadas pelos Pontí-
fices anteriores. A própria figura do atual Papa remete para 
a eclesiologia do Vaticano II tanto em suas atitudes como em 
suas palavras. está viva a Igreja povo de deus, a Igreja dos 
pobres, a Igreja servidora, misericordiosa e dialogal. O Concí-
lio tem fornecido, de fato, a direção das reformas enfrentadas 
com coragem pelo Papa a partir da Cúria romana.  

esse contexto de revisão é animador e permite falar 
de novo do último Concílio como um marco histórico fun-
damental para o presente e o futuro da Igreja. É tempo de 
balanço e reflexão sobre o significado desse marco. Os títu-
los ora publicados pretendem participar dessa empreitada 
com simplicidade, coragem e convicção. Cada autor perfila 
a procissão dos convictos da importância das decisões con-
ciliares para os nossos dias, mesmo sendo o mundo de hoje 
em muitos aspectos radicalmente diferente daquele visto, 
pensado e enfrentado pelos padres conciliares na década 
de 1960. O espírito e a postura fundamental do Vaticano II 
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permanecem não somente válidos, como também norma-
tivos no marco da grande tradição católica. Mas continua, 
sobretudo, um espírito vivo, na medida em que convida e 
impulsiona a Igreja para o diálogo com as diferenças cada 
vez mais visíveis e cidadãs em nossos dias, e para o serviço 
desinteressado a toda a humanidade, particularmente aos 
mais necessitados.

O movimento bíblico desencadeado muito antes do Va-
ticano II repercutiu imensamente no evento conciliar. em-
bora os padres conciliares não tenham se dedicado direta-
mente a refletir sobre a Bíblia, eles tinham diante de si o 
desenvolvimento dos estudos bíblicos nos anos anteriores 
ao Concílio e, se considerarmos os grandes temas escolhi-
dos para a pauta conciliar, levaram em conta todo o caminho 
percorrido pela exegese. Por isso, pode-se dizer que a refle-
xão realizada no Concílio legitimou os avanços da exegese 
e, inclusive, estimulou ainda mais os estudos bíblicos e os 
diálogos com biblistas protestantes.

A importância da Bíblia para a reflexão realizada pe-
los padres conciliares pode ser percebida em dois eixos que 
tiveram papel crucial nos documentos conciliares e no seu 
posterior impacto na vida da Igreja católica. em primeiro 
lugar, o aggiornamento promovido pelo Concílio, em certo 
sentido, tinha como raiz a ideia bíblica dos sinais dos tem-
pos, muito cara a João XXIII. em segundo lugar, as princi-
pais intuições conciliares estão muito bem fundamentadas 
nos estudos bíblicos desenvolvidos até então. Assim, não há 
como negar que a Bíblia foi uma das temáticas transversais 
nos documentos conciliares. 

Para ser fiel à sua missão, a Igreja deverá estar aber-
ta aos desafios presentes na realidade e buscar na Bíblia a 
inspiração para viver em consonância com o reino de deus.

A Igreja, que é discípula missionária, tem necessidade de cres-
cer na sua interpretação da Palavra revelada e na sua com-
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preensão da verdade. A tarefa dos exegetas e teólogos ajuda 
a “amadurecer o juízo da Igreja”. Embora de modo diferente, 
fazem-no também as outras ciências. [...] Além disso, dentro da 
Igreja, há inúmeras questões à volta das quais se indaga e refle-
te com grande liberdade. As diversas linhas de pensamento filo-
sófico, teológico e pastoral, se deixam harmonizar pelo Espírito 
no respeito e no amor, podem fazer crescer a Igreja, enquanto 
ajudam a explicitar melhor o tesouro riquíssimo da Palavra. A 
quantos sonham com uma doutrina monolítica defendida sem 
nuances por todos, isto poderá parecer uma dispersão imper-
feita; mas a realidade é que tal variedade ajuda a manifestar e 
desenvolver melhor os diversos aspectos da riqueza inesgotável 
do Evangelho (Papa Francisco, evangelii Gaudium 40).



13

  
 

 
 

 
INTrOduÇÃO

O presente volume trata de uma questão que, se de um 
lado se mostra fundamental, a dos estudos bíblicos, por 

outro não foi enfrentada no Concílio Vaticano II senão de 
forma secundária. Isso não desmerece em nada, muito pelo 
contrário, o esforço realizado pelos padres conciliares: ao 
elaborarem um documento que não tratava especificamen-
te da Bíblia ou do seu estudo, mas da revelação divina. A 
assembleia conciliar sinalizou numa direção fundamental, 
que ao mesmo tempo apontava para a possiblidade de su-
peração de impasses teológicos advindos dos embates com 
a reforma, e incorporava intuições que o próprio movi-
mento bíblico e a renovação teológica então em curso apre-
goavam. A Constituição dogmática Dei Verbum (a partir de 
agora, dV) não é um tratado sobre a Bíblia, mas uma pro-
posição sistemática quanto à revelação e ao espírito que 
a anima, e consequentemente à perspectiva com que deve 
ser percebida e acolhida. Isso, obviamente, tem consequên-
cias fundamentais para o modo de aproximação à escritura, 
e não é à toa que a esta o documento conciliar costuma ser 
associado.

A dV, resultado de um longo, complexo e dramático pro-
cesso de redação, veio a tornar-se, na apreciação de vários 
especialistas, o mais característico documento resultante do 
Concílio. Para ela, contribuíram inúmeras mãos, sensibilida-
des, interferências, que se debatiam entre as novidades que 
apareciam e as pesadas e restritivas definições, que vozes 
autorizadas pretendiam impor em nome da fidelidade ao 
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Concílio de Trento e ao Vaticano I. O texto da dV, portanto, 
resulta de demorada gestão e parto; e é a novidade daí sur-
gida, em meio às concessões e às circunstâncias, que será 
preciso salientar.

Mas é depois que o texto vem à luz que ele começa a fa-
zer história, nas mãos e ouvidos de quem o escuta e lê. Por-
tanto, pensar historicamente a dV e seu impacto nos estu-
dos bíblicos comporta não apenas recuperar os acalorados 
debates em torno da confecção das linhas que a compõem, 
mas principalmente considerar os rastros, os marcos que ela 
vai imprimindo nos solos e ambientes em que vivem seus 
leitores e ouvintes. Já temos cinquenta anos de trajetórias; 
algum balanço, portanto, será possível e adequado.

Assim, entendemos que as razões motivadoras de um 
livro com esse teor e perfil convergem no estabelecimento 
de três tarefas básicas. Inicialmente será preciso salientar a 
novidade crucial trazida pela dV, referentemente à compre-
ensão do teor da revelação divina e das formas com que esta 
se faz acessível aos seres humanos. Será preciso também 
fazer a pergunta pelo lugar da escritura na consideração 
que a dV propõe a respeito da revelação divina; daí decor-
rerão implicações decisivas, pode-se imaginar, para seu es-
tudo e para a atribuição de um lugar particular no universo 
da produção teológica. A última tarefa consistirá em fazer a 
pergunta pelas recepções dadas à dV e àquilo que nela se 
pretende comunicar.

O livro se compõe de seis pequenos capítulos. O pri-
meiro deles oferece, pela seleção de algumas cenas, do Bra-
sil e de fora dele, rápido panorama referente à presença da 
Bíblia na vida eclesial católica desde os tempos de Trento 
até meados do século passado. Mesmo que o olhar não seja 
demorado, considerar esse tempo, que coincide com o nas-
cedouro e afirmação da Modernidade na europa, nos parece 
importante, pois não é exagerado considerar que o Vaticano 



15

in
t

ro
d

u
ç

ã
o  

 
 

 
 

II pretendeu enfrentar (de novo e de maneira propositiva) 
algumas questões postas já por lutero e os demais reforma-
dores do século XVI, e que se arrastavam, por conta de res-
postas insuficientes que lhes foram dadas; o lugar da Bíblia 
na Igreja era uma delas, e não das pouco importantes.

No segundo capítulo se propõe uma abordagem que 
contempla questões complexas como o processo delicado 
de redação do que viria a ser a dV, vivido no transcorrer das 
quatro sessões de que se constituiu o Concílio Vaticano II; 
mas principalmente acentuamos os diferenciais e as elabo-
rações (resultantes de muitas discussões e concessões) que 
permitem falar (a despeito de limites!) de uma verdadeira e 
fundamental novidade representada pela dV, no tocante ao 
estatuto da escritura como expressão da revelação divina 
e aos desafios e preocupações que em sua interpretação é 
preciso considerar.

Os dois capítulos seguintes versam sobre as recepções 
dadas, particularmente no contexto europeu, a esse com-
plexo documento conciliar. No destaque às trajetórias inte-
lectuais de algumas importantes figuras do cenário católico 
destes últimos cinquenta anos, principalmente na academia, 
mas também fora dela, procurar-se-á identificar alguns dos 
principais aspectos em que a dV se mostrou inspiradora de 
novas posturas e práticas no tocante à Bíblia, seu estudo e 
presença na vida da Igreja. Mas também será preciso mos-
trar como algumas passagens da constituição conciliar vêm 
servindo de base para um articulado esforço com vistas a 
inviabilizar, nos ambientes teológicos católicos, o aprofun-
damento de metodologias analíticas, cuja utilização, de al-
guma forma, já vinha sendo apregoada desde tempos an-
teriores ao Concílio. É exatamente à disputa hermenêutica 
decorrente de um cenário assim constituído (com sujeitos 
“antagônicos” evocando, invariavelmente, a inspiração do 
Concílio) que estes capítulos se consagram.
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Particular atenção é consagrada ao contexto latino-
-americano; a ele se dedicam os capítulos finais desta obra. 
Nesse nosso ambiente, é forçoso e gratificante reconhecer, 
que desenvolveram-se, quiçá, alguns dos mais criativos e 
promissores empreendimentos no sentido de atender ao 
que solicitam, especialmente os parágrafos finais da dV 
quanto ao lugar da Bíblia na vida da Igreja e ao seu estudo 
como alma da teologia. Mas não só: o apelo a que se con-
temple a história humana e se busquem em seu interior e 
dinâmicas as pegadas e marcas do deus que se revela, tem 
calado fundo nestes horizontes e latitudes marcados pela 
miséria e exclusões de toda ordem. Também aqui os itine-
rários que procuraremos reconstituir serão apresentados 
tomando como referência trajetórias, não isentas de dissa-
bores e suspeitas, de percalços e desconfianças, vividos por 
expoentes deste movimento.

Ao fim das contas, a motivação que nos estimula à escri-
ta deste volume pode ser ilustrada por um episódio que qua-
se pareceria anedótico, mas que se deu no início dos anos 90 
do século passado, em um bairro da periferia de São Paulo: 
um padre, decidido a realizar o que mais tarde seria chama-
do “animação bíblica de toda a pastoral”, convidou um biblis-
ta para que dirigisse uma conferência à gente das comuni-
dades que lhe cabia acompanhar. Para indicar como chegar 
ao local, uma igreja consagrada a ninguém menos que à mãe 
Aparecida, o padre indicou ao biblista que ele deveria tomar 
o ônibus de determinada linha e descer em seu ponto final; 
lá se informaria com o primeiro transeunte, que certamente 
lhe mostraria qual direção seguir, já que o endereço ficava a 
uns quinhentos metros dali. Quando, finalmente, o biblista 
chegou à igreja lotada, reproduziu ao padre o teor do diálogo 
com o tal desconhecido que encontrou ao descer do ônibus:

– Por favor, meu amigo, pode indicar-me como chego à 
igreja N. Sra. Aparecida?



17

– eu sabia, meu senhor, mas não sei se ainda sei...
– Como assim?
– Não leve a mal não, mas eu acho que aquela igreja vi-

rou crente. de um tempo para cá eu só vejo o pessoal 
indo para lá com a Bíblia debaixo do braço! e o mais 
esquisito é que esses crentes devem ser diferentes; 
em vez de utilizarem Bíblias pretas, carregam Bíblias 
azuis!1

– Meu amigo, é para lá mesmo que eu devo ir. Pode 
indicar-me o caminho? Muito obrigado!

essa cena, no que tem de mais trivial e pitoresco, seria 
impensável nos tempos anteriores ao Concílio. remete à dV 
e às traduções que de seu conteúdo se vem procurando re-
alizar em nossas paragens. das curvas e retas, ondulações 
e horizontes constitutivos desse caminho, que vai de uma 
constituição conciliar sobre a revelação divina à apropria-
ção, por parte significativa da gente que faz a vida de nossas 
igrejas, de um livro que antes soava proibido e distante, mas 
que agora começava a fazer parte de seu cotidiano; do cami-
nho que conduziu a uma entusiasmante “primavera bíblica” 
em setores significativos do mundo católico, tratam as pági-
nas a seguir.

1 Para quem não terá identificado, o anônimo e atento observador aludia à 
Bíblia sagrada – edição pastoral, que começava a circular em determinados 
ambientes católicos comprometidos com o ideário do Concílio, e a chamada 
“leitura popular da Bíblia”, que no momento oportuno teremos de abordar. 
Não por acaso na apresentação desta obra se lê, logo no início: “a partir 
do Concílio Vaticano II, a Bíblia retomou seu lugar na Igreja, como fonte e 
alma da vida cristã” (p. 5).
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