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INTRODUÇÃO

O Documento 105 da CNBB, Cristãos leigos e lei-

gas na Igreja e na sociedade, destaca a importância 

dos(as) leigos(as) na Igreja para que ela transforme a 

sociedade e cumpra o seu papel missionário de pro-

moção do Reino de Deus, construindo uma socie-

dade mais justa e igualitária. Porém, para que isso 

ocorra, deve haver uma mudança de mentalidade e 

de estruturas, como vêm pedindo com mais ênfase 

os últimos documentos da Igreja, desde a Conferên-

cia de Aparecida (2007).

Essa mudança de mentalidade e, consequente-

mente, de estrutura não se dá por milagre nem por 

mágica, mas por um profundo envolvimento dos(as) 

leigos(as) na Igreja e na sociedade, rompendo com 

uma estrutura clerical e centralizadora, em que tudo 

na Igreja depende dos clérigos. O leigo precisa conhe-

cer sua missão para poder atuar com mais segurança 

e compromisso não apenas na Igreja, mas também 

na sociedade, porque a Igreja não existe fora da so-

ciedade, mas é nela uma instituição relevante.

Uma das formas mais eficazes de mudança de 

mentalidade é a conscientização da missão dos(as) 
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leigos(as) na Igreja e na sociedade, e é essa a pro-

posta deste subsídio. Ele foi preparado em forma de 

encontros, com o objetivo principal de despertar a 

consciência e a visão crítica sobre a missão da Igre-

ja. Por essa razão, os temas aqui propostos para a 

reflexão se voltam, na sua maior parte, para a polí-

tica. Política no sentido grego do termo (πολιτικός = 

politikós ou politeia), que é um derivado de polis (ci-

dades), isto é, grupos que se organizam e interagem 

buscando o bem comum. Assim, a política designa 

aquilo que é público, a arte de governar aquilo que é 

de todos, para o bem comum. Enfim, a política está 

ligada à vida em comunidade e em sociedade. Daí a 

importância de as pessoas se interessarem por políti-

ca, e participarem dela de modo consciente, ajudan-

do a qualificar a vida em sociedade. 

A Igreja no Brasil escolheu, como uma de suas 

urgências, “Igreja, Comunidade de comunidades”, e 

através do Documento 100 vem propondo que nos-

sas paróquias se renovem, tornando-se verdadeiras 

comunidades de comunidades. Mais uma vez vemos 

que, para isso, é preciso haver conversão pessoal 

e pastoral. A comunidade é uma das formas mais 

eficazes de se viver em sociedade, e, para isso, bus-

camos beber na fonte das primeiras comunidades 

cristãs (cf. At 2,42-47), onde está a essência das co-

munidades eclesiais que fazem a diferença na socie-

dade. Se nossas paróquias se tornarem verdadeiras 

comunidades de comunidades, daremos um passo 
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importante na transformação da sociedade, pois ne-

las estarão pessoas conscientes do seu papel, da sua 

missão no mundo.

Assim, a Igreja no Brasil vem, há anos, apontan-

do diretrizes para a sua ação evangelizadora, cami-

nhos, rumos, enfim, apontamentos para que o seu 

fim último, a evangelização, ocorra de fato. A cada 

quadriênio, são dados passos importantes nesse sen-

tido. Desde 2011 essas diretrizes têm tocado em te-

mas medulares para a evangelização. Através de aná-

lise acurada e escolha rigorosa de prioridades, foram 

apontadas cinco urgências, entre elas a de uma Igreja 

a serviço da vida plena para todos, que corresponde à 

quinta urgência. 

A vida plena para todos deve ser prioridade, 

pois, se a Igreja não defender a proposta de Cristo, 

que veio “para que todos tenham vida e a tenham 

em plenitude” (Jo 10,10), ela não estará cumprindo 

plenamente a sua missão evangelizadora, pois num 

mundo de tantas injustiças e desigualdades, tantos 

abismos que separam seres humanos, colocando-os 

em situações sociais tão distintas, urge uma Igreja 

mais profética, que defenda a proposta de Cristo, ou 

seja, que esteja a serviço da vida plena para todos, 

e isso só será possível quando toda a Igreja partici-

par mais da política, pois todas as questões sociais 

dependem da política ou de ações políticas, e elas 

atingem diretamente a vida, e a Igreja deve atuar em 

defesa da vida plena para todos.
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Porém, sabemos que essa vida plena não será 

conquistada apenas com as orações da Igreja. A ora-

ção é a base, o “combustível” para a ação, mas é pre-

ciso que ela concilie ação e oração, e tenha compro-

misso de transformação das realidades de injustiça. 

Esse compromisso se dá através do compromisso 

político. Assim sendo, a Igreja tem como instrumen-

to as pastorais sociais, e dentre elas a Pastoral de 

Fé e Política, que visa unir esses dois elementos que 

formam a base de uma Igreja atenta aos sinais dos 

tempos, que acompanha as mudanças de época e 

sabe que cada mudança de época é também período 

de mudança, de adaptações e de busca de respostas 

atuais para os desafios atuais e nem tão atuais. Desse 

modo, a Pastoral de Fé e Política visa conscientizar 

o povo de Deus, cristãos leigos e leigas, juntamente 

com seus dirigentes, da necessidade de uma Igreja 

que não se omita nas causas que atingem diretamen-

te toda a população, pois se assim não for, estare-

mos, como Igreja, alienados da realidade e, conse-

quentemente, permitindo que injustiças aconteçam.

Em vista disso, este subsídio, afinado com as 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 

Brasil (2015-2019), com o ano do laicato, e com ou-

tros documentos da Igreja, tem como objetivo ajudar 

na conscientização dos leigos e leigas, sobretudo em 

relação à política, como pede a quinta urgência das 

Diretrizes, ao dizer que “a Igreja reconhece a impor-

tância da atuação no mundo da política e incentiva os 
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leigos e leigas, especialmente os jovens, à participa-

ção ativa e efetiva nos diversos setores voltados para a 

construção de um mundo mais justo, fraterno e soli-

dário” (DGAE, n. 68). Com isso, este livro busca mos-

trar e conscientizar que a fé não é incompatível com a 

política, mas que uma pode ser forte aliada da outra, 

combatendo, assim, a alienação tanto da fé quanto da 

política. Com esse intuito, colocamos aqui reflexões 

claras e consistentes sobre temas variados, todos eles 

direta ou indiretamente ligados a questões políticas 

e sociais, de modo a conduzir o leitor para dentro da 

realidade social, mas à luz da fé e da Palavra de Deus.

No final de cada tema tratado, foi colocado um 

roteiro de reflexão, com questões que ajudam a am-

pliar a visão e a pensar sobre o tema. Sugerimos aqui 

o uso da leitura orante para reflexão. Ela pode ser 

feita individualmente ou em grupo. Em grupo, o re-

sultado é ainda melhor, pois a troca de ideias e a par-

tilha ajudam a aprofundar e enriquecer a reflexão, 

abrindo novos caminhos de ação. Portanto, este livro 

não deixa de trazer, também, diretrizes.

O roteiro está exposto da seguinte maneira: um 

texto com um tema determinado; um roteiro com 

questões para reflexão com o método da leitura oran-

te; uma indicação de texto bíblico para fundamentar 

a reflexão; e propostas de debates. 

Sugerimos que seja lido, primeiramente, o texto 

apresentado neste livro, individualmente ou em gru-

po, e depois, seja feito o exercício de reflexão, seguido 
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da proposta apresentada que, na sua primeira parte, 

é uma proposta de Lectio divina. Se a pessoa esco-

lher ler e refletir individualmente, basta eliminar a 

parte da partilha e debate de ideias. Se a opção for 

estudar e celebrar em grupo, as últimas questões for-

mam um ciclo de debates e troca de ideias, que é 

muito valioso para ampliar os horizontes da visão e 

do conceito de fé e de política na Igreja e na socie-

dade. Caso a escolha seja para o trabalho em gru-

po, este pode se reunir uma vez por semana ou uma 

vez por mês, como achar mais conveniente, e refletir 

um dos temas propostos, que pode ser na sequência 

apresentada neste livro, ou de acordo com o tema. 

Assim, este roteiro pode servir como um valioso ins-

trumento de formação na fé e na política das comu-

nidades, contribuindo assim para uma Igreja a ser-

viço da vida plena para todos, pois à medida que os 

fiéis leigos aumentam sua participação na sociedade, 

mais essa sociedade será transformada, tornando-se, 

assim, cada vez mais justa. É esse o objetivo deste 

subsídio. Esperamos que ele seja bem aproveitado 

nas nossas comunidades eclesiais e ajude a formar 

leigos e consagrados para o compromisso social, 

conscientes de sua missão no mundo.

O intuito desta obra é também contribuir para 

colocar em prática o Documento 105 da CNBB, 

Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade, des-

pertando o seu protagonismo, como cristãos católi-

cos, nas várias instâncias da sociedade, inclusive no 

miolo.indd   10 16/02/18   14:27



11

campo da política, sendo nesse meio “sal da terra 

e luz do mundo” (cf. Mt 5,13-14), porque acredita-

mos que as injustiças sociais precisam e devem ser 

tratadas também como uma questão política, com 

políticas públicas que favoreçam os desfavorecidos 

da sociedade. Para isso, é fundamental a participa-

ção de leigos e leigas comprometidos com questões 

dessa natureza.
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1. A ARTE DO BEM COMUM

O país, o estado ou o município são como um 

barco. Imagine um barco, com muita gente, na tra-

vessia de um mar tempestuoso. Esse barco tem um 

comandante no leme. O papel do comandante é con-

duzir o barco no rumo certo, desviando das ondas 

fortes, das rochas e de outros obstáculos. A meta 

desse barco é chegar à outra margem, que está bem 

distante. Até aí, tudo parece normal nesse barco. 

Porém, esse barco é de remo. Todos que estão 

no barco devem remar, exceto o comandante, que 

está no leme. O desempenho desse barco depende 

dos remadores. Apesar de haver muita gente no bar-

co, nem todos estão remando. Há os que se esfor-

çam com seus remos, dando muitas braçadas, mas 

há os que, por alguma razão, ou simplesmente por 

acomodação e preguiça, recolhem os remos e ficam 

olhando os outros remarem; há os que não podem 

remar por terem alguma deficiência, e há os que re-

mam ao contrário, dificultando o deslizar do barco, 

causando peso aos que remam na direção certa e, 
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muitas vezes, não deixando esse barco sair do lugar. 

Quando isso ocorre, cria-se um impasse, e todos os 

ocupantes do barco são prejudicados. Os que remam 

ao contrário acham que é o comandante que está 

conduzindo o barco na direção errada, e querem ti-

rar quem está no comando para ver se o barco desli-

za, mas o comandante tem uma tripulação que está 

com ele e a orienta. Às vezes, essa tripulação não se 

entende e dificulta ainda mais a condução do barco. 

Como se não bastasse, fortes ondas fazem o barco 

balançar, criando instabilidade no barco e descon-

forto para todos, inclusive enjoos. Uns acham que o 

barco deve continuar seguindo na direção traçada; 

outros acham que ele deve ir por outra rota e, assim, 

o barco balança, gira e não sai do lugar. E o pior, 

corre o risco de afundar. Se afundar, a maioria irá 

morrer, porque o barco, apesar de grande, não tem 

salva-vidas para todos. Apenas alguns se safarão do 

naufrágio e esses são os que têm algum tipo de ga-

rantia. A maioria pobre, que ocupa o convés desse 

barco, será engolida pelo mar.

Qual seria, então, a solução? Tirar o comandante 

e colocar outro no lugar? Mas os que estão dispostos 

a ocupar seu lugar no leme não estão preparados para 

conduzir um barco. Aliás, muitos desses já fizeram 

outros barcos naufragarem ou contribuíram para tal. 

Não seria o caso, em vez de destituir o comandante do 

barco, de somar forças, e todos remarem na mesma 

direção, deixando, assim, o barco seguir?
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Porém, há quem não esteja preocupado com o 

barco, mas com lugares que ocupam no barco. Eles 

querem a primeira classe, ou os lugares em que pos-

sam ser vistas as melhores paisagens. Esses não sa-

bem, ou fingem não saber que, se o barco afundar, há 

probabilidade de todos morrerem, não importando o 

lugar que cada um ocupa. 

Mas não, no afã de querer comandar o barco, um 

grupo, apoiado pelos “comissários” do barco, que se 

encarregam de dar a notícia de como o barco está sen-

do conduzido, incita os ocupantes do barco a terem ati-

tudes que poderão fazer o barco afundar, argumentan-

do que o barco já está afundando e, assim, assustando 

a todos, colocando os ocupantes do barco em pânico. 

Pânico num barco à deriva é o pior que pode acontecer.

Porém, o barco ainda não está afundando, apesar 

do mar revolto e das tempestades provocadas. Ele está 

apenas balançando, porque seus ocupantes estão agi-

tados e fazendo movimentos bruscos que desestabili-

zam o barco. O perigo não está nos movimentos dos 

ocupantes, mas nas decisões que a tripulação pode to-

mar, mudando a rota do barco, fazendo com que ele 

retroceda, ou pior, naufrague.

Retroceder significa voltar a obstáculos que já fo-

ram superados – e que obstáculos – e naufragar signifi-

ca afundar mesmo, causando pânico e muitas mortes. 

Vale lembrar que esse barco já esteve muitas vezes no 

fundo do mar, mas foi resgatado às custas de muitos 

esforços, de muitas vidas que foram ceifadas.
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É bem preocupante essa história que se repe-

te! Esse barco, apesar de imenso, parece não ter um 

memorial descritivo de rotas anteriores e de grandes 

tragédias já vividas. Ou tem, mas é ignorado. Que fa-

zer? Pular do barco? Ajudar a remar no rumo traça-

do? Recolher os remos e assistir? Remar ao contrário 

e voltar à margem de onde o barco saiu? Apoiar um 

golpe e destituir o comandante e a tripulação, e per-

mitir que outros assumam o comando, mesmo que 

esses outros tenham um histórico de barcos deixados 

à deriva e de grandes naufrágios nos seus currículos?

A decisão é de cada um, mas o resultado atinge 

a todos.

EXERCÍCIO DE REFLEXÃO

Com o método da leitura orante, leia Mt 14, 

22-32 e responda às seguintes perguntas:

1 - O que o texto diz em si?

2 - O que o texto diz para mim ou para nós, 

hoje?

3 - O que o texto me faz dizer ao meu próximo?

4 - O que o texto me faz dizer a Deus?

5 - O que o texto me impulsiona a fazer?

6 - O que esse barco representa, e o que você 

gostaria de destacar dessa passagem bíblica 

sobre o comportamento dos discípulos no 

barco? 
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