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RESUMO 

Esta pesquisa tem como escopo trabalhar a dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. – 

Movimento da Boa Nova –. Uma iniciativa nascida a partir de baixo, em lugares pouco 

importantes, em meio aos pobres, revela-se como uma força missionária por meio da ação 

evangelizadora dos leigos. Os elementos constitutivos desta dinâmica favorecem a formação 

do leigo como “sujeito eclesial” maduro, responsável, consciente de seu chamado e de sua 

responsabilidade eclesial e social. A tese se compõe de três partes e se guia pelo método 

indutivo. Em um primeiro momento explicita o nascimento e o desenvolvimento histórico 

desta dinâmica do MOBON. Em seguida, a partir da reflexão teológica de Víctor Codina, 

solidamente alicerçada na Tradição Cristã, procura interpretar, à luz da fé, esta dinâmica. 

Enfim, busca identificar as luzes ou pistas de ação que esta práxis de fé eclesial, apresenta 

para responder aos desafios da evangelização na contemporaneidade. O estudo quer 

demonstrar que a dinâmica da ação evangelizadora do MOBON é um serviço continuado de 

animação bíblica popular, que incentiva e aposta no dinamismo missionário dos leigos, que 

se enraíza na Igreja local. Com o uso de uma linguagem simbólico-cultural, fomenta o 

cultivo de uma espiritualidade cristã libertadora, busca promover uma ação missionária a 

serviço da vida humana e do planeta, esforçando-se por alargar sua presença evangelizadora 

nas novas redes sociais. E como tal, pode ajudar a responder aos desafios da ação 

evangelizadora da Igreja no mundo pós-moderno, urbanizado e global. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

This research aims to study the dynamics of the Good News Movement (MOBON)’s 

evangelizing efforts. An initiative emerging from below, in unimportant places, among the 

poor, it reveals itself as a missionary force through the efforts of the laity. The fundamental 

elements of this dynamic favor the formation of the lay person as a mature, responsible 

“ecclesial subject”, aware of his calling and his socio-ecclesial responsibility. The thesis, 

guided by the inductive method, consists of three parts.  First, it explains the birth and 

historical development of this MOBON dynamic. Based in the theological reflection of 

Víctor Codina, solidly grounded in the Christian Tradition, it seeks to interpret this dynamic 

in the light of faith. Finally, it seeks to identify the glimmers or clues of action that this 

praxis of ecclesial faith presents in response to the challenges of evangelization today. The 

study seeks to demonstrate that the dynamics of the evangelizing action of MOBON is a 

continuous service of popular biblical animation, which encourages and invests in the 

protagonism of the laity, which takes root in the local Church. With the use of a symbolic-

cultural language, fosters the cultivation of a liberating Christian spirituality. It seeks to 

promote missionary action at the service of human life and the planet, striving to expand its 

evangelizing presence in new social networks. And as such, it can help to answer the 

challenges of the Church's evangelizing action in the post modern, urbanized and global 

world. 

 

KEYWORDS 

MOBON. Evangelization. Laity. Symbolic language. Popular Bible reading method. 
 
 
  



 

  

ABSTRACTO 

Esta investigación tiene como objetivo trabajar la dinámica de la acción evangelizadora del 

MOBON – Movimiento de la Buena Nueva –. Una iniciativa que nace desde abajo, en 

lugares poco importantes, entre los pobres e se revela como una fuerza misionera a través 

del papel del laicado. Los elementos constitutivos de esta dinámica favorecen la formación 

del laico como “sujeto eclesial” maduro, responsable, consciente de su vocación y de su 

responsabilidad eclesial y social. La tesis consta de tres partes y sigue el método inductivo. 

En un primer momento, explicita el nacimiento y desarrollo histórico de esta dinámica del 

MOBON. A partir de la reflexión teológica de Víctor Codina, sólidamente arraigado en la 

Tradición cristiana, busca interpretar, a la luz de la fe, esta dinámica. Finalmente, busca 

identificar las luces o claves de acción que presenta esta praxis de fe eclesial para responder 

a los desafíos de la evangelización hoy. El estudio quiere demostrar que la dinámica de la 

acción evangelizadora del MOBON es un servicio continuo de animación bíblica popular, 

que alienta e apuesta en el dinamismo missionero del laicado, que se arraiga en la Iglesia 

local. Con el uso de un lenguaje simbólico-cultural, fomenta el cultivo de una espiritualidad 

cristiana liberadora, busca promover la acción misionera al servicio de la vida humana y del 

planeta, esforzándose por expandir su presencia evangelizadora en las nuevas redes sociales. 

Y como tal, puede ayudar a responder a los desafíos de la acción evangelizadora de la 

Iglesia en el mundo posmoderno, urbanizado y global. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Atualmente, há um intenso debate sobre os desafios da evangelização no mundo 

pós-moderno, urbanizado e global. Mudanças tão profundas e rápidas, em todo o mundo e 

em todos os setores da sociedade, desafiam a Igreja em sua missão evangelizadora. Diante 

dessa realidade tão complexa, urge à Igreja buscar responder, adequadamente, aos novos 

desafios e encontrar pistas para uma efetiva presença e atuação pastoral no contexto atual. 

Como efetivar uma caminhada pastoral que contribua para a formação de um laicato 

maduro, consciente, responsável capaz de colocar toda a Igreja em estado de constante 

“saída” missionária, como discípulos missionários capazes de tomar iniciativa (EG 24). Esta 

é a problemática de fundo que desencadeou a nossa pesquisa. 

Ocupar-nos do Movimento da Boa Nova é uma escolha que se deve ao fato de seu 

destaque e importância na promoção efetiva do laicato nas regiões onde se faz presente. Os 

leigos e leigas, envolvidos por essa dinâmica do MOBON, parecem apresentar uma atuação 

diferenciada, pró-ativa e missionária na comunidade e no meio social. Vamos nos ocupar da 

dinâmica de ação evangelizadora do Movimento da Boa Nova1 porque, embora os fiéis 

leigos tenham pleno direito de participação na missão da Igreja e sejam insubstituíveis em 

sua tarefa de anunciar e de servir ao Evangelho, constata-se que a maior parte dos batizados 

sente-se católicos, mas não Igreja (cf. CNBB 105, n. 120) 2; perdura um amadorismo em 

relação à formação de lideranças, que gera conflitos e divisões (cf. CNBB 105, n. 47); há 

também um desafio em relação à linguagem que, não raro, torna a riqueza do saber bíblico 

teológico, em muito, inacessível ao povo de nossas comunidades cristãs e verifica-se um 

déficit na formação e no acompanhamento do laicato, bem como a necessidade de superar o 

“analfabetismo bíblico” (cf. CNBB 105, 49). Essas, entre outras situações, dificultam o agir 

dos leigos como verdadeiros “sujeitos eclesiais” (cf. CNBB 105, n. 119 a 122) e 

enfraquecem sua presença missionária na Igreja e no mundo. 

                                                 
1 No decorrer do texto, para torná-lo mais leve, às vezes nos referimos à dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON simplesmente como: “dinâmica do MOBON”. 
2 Cf. CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Cristãos leigas e leigos na Igreja e 

na sociedade: Sal da Terra e Luz do Mundo (Mt 5,13-14). Brasília: Edições CNBB. 2016, n. 108. Doravante, 
por uma questão de concisão, vamos citar os Documentos da CNBB como os demais documentos do 
Magistério eclesial, dentro do texto, entre parênteses. No caso dos Documentos da CNBB, a indicação será 
feita pela sigla, seguida do número do documento, depois o número indicado dentro do documento. Nas 
referências bibliográficas encontram-se as indicações dos respectivos documentos citados. 
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Optamos por designar a práxis eclesial do MOBON3 como uma dinâmica de ação 

evangelizadora. Dunamikós, no grego, indica: poderoso, forte, potente, eficaz. Neste sentido, 

dinâmica designa o “movimento interno responsável pelo estímulo e pela evolução de algo”; 

também diz respeito ao movimento e às forças, que se modificam continuamente, que está 

em evolução e que envolve enorme atividade, criatividade, agilidade4. A trajetória histórica 

da práxis eclesial do MOBON, ao que nos parece, revela uma ação evangelizadora em 

constante evolução e composta por um conjunto de elementos que a tornam forte e eficaz, 

atravessando gerações e, de certa forma, recriando-se segundo as exigências do tempo. Uma 

práxis eclesial carregada de simplicidade e por isso, capaz de despertar nos leigos uma 

intensa atividade e criatividade na ação missionária. Optamos por tratar de “ação 

evangelizadora” indicando uma ação eclesial, alicerçada na Palavra de Deus, empenhada no 

anúncio do Evangelho, mas que não se restringe à esfera explicitamente eclesial, envolvendo 

apenas os que já estão inseridos na comunidade de fé. Trata-se de uma ação evangelizadora, 

que vai além da dimensão exclusivamente pastoral e anseia responder aos desafios da 

realidade em que se vive: “ser sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt 5,13-14).  

Esta dinâmica de ação evangelizadora do MOBON ganhou força, atingiu toda a 

Diocese de Caratinga, MG, estendeu-se para outras dioceses de Minas Gerais e chegou a 

outros Estados como Espírito Santo, Rondônia, Maranhão e Mato Grosso. Em 1978, com 

apoio e donativos dos próprios leigos, foi construída, na cidade de Dom Cavati-MG, uma 

casa de encontros que assumiu o nome do Movimento. O trabalho cresceu, de forma 

expressiva, no final da década de 1970 e obteve seu auge ao longo das duas décadas 

seguintes. No contexto atual, passa por certo arrefecimento, semelhante ao que aconteceu 

com a caminhada das Comunidades Eclesiais de Base no Brasil. De modo semelhante, o 

Movimento da Boa Nova continua presente e atuante, mas com menor visibilidade. 

Conserva importante relevância para as comunidades onde está presente e constitui-se uma 

referência para o serviço de ação evangelizadora, por apostar efetivamente no trabalho 

missionário dos leigos, enraizados em sua Igreja local, animados pela leitura popular e 

orante da Bíblia em constante formação e atividade missionária.  

                                                 
3 Importa ressaltar que a designação de MOBON como “Movimento da Boa Nova” só acontece a 

partir da criação da Casa de Cursos, em Dom Cavati-MG, no ano de 1979. Porém, no decorrer desta pesquisa, 
salvo quando devidamente explicitado, o termo é usado para indicar toda a sua trajetória, desde os inícios do 
MAPE (Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho), sendo chamado também de Movimento de 
Evangelização da Diocese de Caratinga (MEDC) e finalmente MOBON, conforme desenvolvido no Capítulo I 
desta pesquisa. 

4 Cf. DINÂMICA/DINÂMICO. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 687. 
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O Movimento da Boa Nova tem sido objeto de pesquisa de Monografias5, 

Dissertações de Mestrado6 e de Teses de Doutorado na área das Ciências Sociais7. Há obras 

dedicadas a mostrar seu nascimento e organização8 e outras que mostram a sua influência no 

meio social9. Vários artigos têm se ocupado do estudo sobre sua atuação e influência 

eclesial, histórico social e política. No entanto, ainda não há um estudo de cunho teológico 

que se ocupe de sua dinâmica de ação evangelizadora enquanto tal. Esta é a intenção de 

nossa pesquisa na busca de ampliar a compreensão teológico-pastoral desta práxis eclesial, 

bem como verificar certas afirmações e posicionamentos sobre o MOBON que, ao nosso 

olhar, parecem equivocados, pouco precisos e até destoantes de sua prática efetiva. 

Com mais de 50 anos de atuação, o MOBON tem contribuído para formação de 

várias gerações de leigos, em várias dioceses, mantendo, em todo esse período, a publicação 

de subsídios populares em linguagem acessível. Participa de uma Equipe Interdiocesana de 

elaboração dos roteiros de reflexão e da Novena do Natal que servem a várias dioceses de 

Minas Gerais, da Bahia, do Mato Grosso, do Espírito Santo e do Amazonas. Um estudo 

destaca que o MOBON “tem sido um dos mais significativos movimentos laicos de 

engajamento missionário no Brasil”10. E ainda: “lugar de evangelização popular, de 

formação e envio de Missionários do Evangelho comprometidos com uma pastoral 

libertadora e onde a Mística da articulação entre a Palavra e a Vida é palpável”11.  

Faz jus a esta postura o parecer de Frei Carlos Mesters, renomado biblista e um dos 

fundadores do CEBI – Centro de Estudos Bíblicos, que se dedicou ao incentivo da leitura 
                                                 

5 Cf. Cf. KERANDEL, Jean; DEL CANTO. Luis Mário. Evangelización y Promoción em 
Comunidades Eclesiales de Base. 1977. 83 p. Monografia (Curso Teologia) – Instituto Pastoral Del CELAM, 
Medellín, 1977. Para maior clareza, na referência bibliográfica apresentamos, em separado, a bibliografia 
principal sobre o MOBON e produzida por meio dele. Fazemos saber, para efeitos metodológicos e de 
formatação de acordo com o padrão ABNT e disposição do SOM (Serviço de Orientação Metodológica da 
FAJE), que citações em língua estrangeira foram inseridas no texto do trabalho em tradução nossa, com 
reprodução do mesmo texto em língua original em nota de rodapé, dispensada a anotação “tradução nossa”.  

6 Cf. OLIVEIRA, Fabrício Roberto Costa, Religião e Mobilização Social na Arquidiocese de 
Mariana. 2005. 174 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas e Sociais) – Universidade Federal de 
Viçosa, Viçosa, 2005; TEIXEIRA, Ramon da Silva. Como a rama da abóbora: o Movimento da Boa Nova, o 
“trabalho de base” e (re)invenções de saberes-fazeres. 2020. 213. p. Dissertação (Mestrado em Antropologia 
Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Viçosa, Rio de Janeiro, 2020. 

7 Cf. OLIVEIRA, Fabrício Roberto Costa. Religião, Política e Comunidade: Emergência e politização 
do Movimento da Boa Nova. 2012. 244 p. Tese (Doutorado em Ciências Humanas e Sociais) – UFRJ, Rio de 
Janeiro, 2012; Cf. RICCI, Rudá Guedes Moisés Salermo, Fuga para o futuro: novos movimentos sociais rurais 
e concepção de gestão pública 2002. 229 p. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Estadual, Campinas, 2002. 

8 Cf. ARAÚJO, Ricardo Torri. O Movimento da Boa Nova. Belo Horizonte: O Lutador, 1999; Cf. 
GOMES, Wanda Lúcia e ANDRADE, Durval Ângelo: MOBON: Missão e fé libertadora. Belo Horizonte: O 
Lutador, 2011. 

9 COMERFORD, John Cunha. Como uma família: Sociabilidades, territórios de parentesco e 
sindicalismo rural. Rio de Janeiro: Relume Dumará / UFRJ, 2003. 

10 GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 148. 
11 Cf. Ibid., p. 165. 
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popular da Bíblia12. Para Frei Carlos Mesters, o MOBON apresenta “algo de novo, 

surpreendente e de largo alcance13. Este parecer põe em evidência a importância da dinâmica 

de ação evangelizadora do MOBON e nos incentiva a pesquisá-la. A nosso ver, a dinâmica 

do MOBON merece um estudo mais acurado para melhor compreensão dos elementos que a 

compõem, do seu alcance pastoral e de sua relevância para a contemporaneidade, sem 

contudo, olvidar seus limites e pontos que eventualmente precisem ser superados. 

A hipótese que orienta nossa pesquisa é que a dinâmica de ação evangelizadora do 

MOBON, em seu conjunto, com cursos de formação14, metodologia de leitura popular da 

Bíblia, através dos grupos de reflexão, com linguagem simbólica criativa e inculturada, 

incentivo ao laicato maduro e responsável e com os subsídios próprios, apresenta uma 

importante contribuição para a Igreja na linha da formação bíblico-catequética popular 

continuada. Os elementos constitutivos desta dinâmica podem iluminar práticas missionárias 

mais eficazes diante da realidade atual. Acredita-se no potencial evangelizador do leigo 

acolhido como “sujeito eclesial” (CNBB 105, n. 119). Lideranças cristãs são despertadas 

para a missão batismal de evangelizar outros leigos. Uma dinâmica que mantém a 

centralidade da Bíblia, faz uso de uma linguagem simbólica, criativa e inculturada. Incentiva 

uma leitura popular da Bíblia através dos grupos de reflexão, que por sua vez, se constitui 

um elemento de continuidade desta dinâmica. Fé e vida, justiça e paz se entrelaçam e 

promovem, a partir dos valores do Evangelho, outra maneira de crer e assumir a vida cristã 

comprometida com o fortalecimento da Igreja e a transformação da sociedade. Portanto, a 

nosso ver, tem algo “novo” que pode oferecer pistas para a formação e missão do laicato e 

para a ação evangelizadora da Igreja diante dos desafios da contemporaneidade. 

Para esta abordagem, elegemos como referência teológico pastoral, a reflexão 

teológica de Víctor Codina15. Um teólogo catalão, nascido em Barcelona, em 1931, filho de 

                                                 
12 Embora de uso recorrente, a designação “leitura popular da Bíblia” traz consigo uma série de 

questionamentos como já apontados por J. Konings. Nossa intenção nesta pesquisa está na linha de seus 
questionamentos: “Como fazer com que o povo seja realmente sujeito de sua leitura e não massa de manobra, 
de manipulação” KONINGS, Johan. Ler a Bíblia com o povo e como povo. Perspectiva Teológica. Belo 
Horizonte, v. 27, n.71, p.27-35. jan./abr. 1995. Cito p. 34. 

13 Cf. MESTERS, Frei Carlos. Carta de um amigo. In: GOMES; ANDRADE, MOBON, p.168-169. 
14 Entende-se aqui “cursos de Formação” como os cursos orientados para o despertar e aprofundar o 

sentido de ser Igreja e de sua missão, sem o intuito de serem repassados para outros grupos ou comunidades. 
Por sua vez, os “cursos de Evangelização” referem-se aos cursos nos quais os leigos participam e depois se 
organizam para repassá-los nas comunidades. De modo especial os cursos da Campanha da Fraternidade e do 
Mês da Bíblia. Os Grupos de Reflexão alimentam o cotidiano da vida com o encontro semanal em torno da 
Palavra de Deus lida em pequenos grupos de vizinhos. 

15 No decorrer da pesquisa, de forma singela, algumas vezes nos reportamos a ele, simplesmente 
como: “Codina”. 



 

25 

uma família cristã e numerosa da classe média16. A Guerra Civil Espanhola obrigou sua 

família a migrar para a França e lhe favoreceu conviver com diferentes culturas. Em sua 

juventude, já de volta à Espanha, viveu os horrores da II Guerra Mundial e a tragédia das 

bombas atômicas. Em 1948 ingressou na Companhia de Jesus e aí cursou filosofia, 

posteriormente teologia, sendo ordenado sacerdote em 1961 e destinado a Innsbruck para a 

conclusão dos estudos teológicos. Aí teve contato direto com os grandes teólogos como Karl 

e Hugo Rahner e Josef-Andreas Jungmann. Adquiriu, sobretudo com Karl Rahner, a audácia 

de refletir com liberdade guardando o amor à Igreja e construindo uma teologia radicada na 

Tradição cristã e em sintonia com a realidade da vida. Teve oportunidade de conviver com 

outros futuros grandes teólogos, ainda em formação.  

Em 1963, durante o Concílio Vaticano II, foi enviado a Roma para um doutorado na 

Universidade Gregoriana, vivenciou as tensões e avanços que se operavam naquele 

momento eclesial. Tendo retornado à Espanha em 1965, trabalhou nove anos na formação de 

jovens jesuítas iniciando, com pioneirismo, a saída dos grandes seminários para a inserção 

em pequenas comunidades, em bairros da periferia, que posteriormente, converteu-se para 

ele em um “lugar teológico”. Em 1974, em um “ano sabático” estudou a teologia ortodoxa, 

em Paris, que o conduziu à descoberta pneumatológica e abriu-lhe um novo horizonte em 

sua caminhada de fé e consequentemente em sua produção teológica.  

A partir da década de 1970, Codina voltou-se para a América Latina, mais 

precisamente para a Bolívia, onde começou fazendo visitas esporádicas, depois passou a 

lecionar e aí fincou residência a partir de 1982. Acompanhou de perto a caminhada da Igreja 

latino-americana e as situações de martírio de companheiros Jesuítas. No chão latino-

americano, os pobres, os marginalizados, os martirizados se converteram em verdadeiro 

“lugar teológico” que fecundou toda a sua reflexão e vasta produção teológica consignada 

em vários livros e inúmeros artigos publicados em vários periódicos, em diferentes idiomas 

e nacionalidades. Recentemente retornou à sua terra de origem (2018), mas sua referência 

teológica continua a ser os povos do Sul, um teologia marcada pela força e atuação do 

Espírito que age na história e a partir de baixo, a partir dos pobres. 

Além da seriedade, importância e pertinência de sua reflexão teológica, as 

motivações que levam à escolha de Víctor Codina, como referencial para a abordagem da 

dinâmica de ação evangelizadora do MOBON, deve-se à incipiente Pneumatologia na 

reflexão teológica latino-americana que apontam graves consequências teológicas e 

                                                 
16 Cf. CODINA, Víctor. Creio no Espírito Santo: Pneumatologia Narrativa: São Paulo: Paulinas, 

1997. p. 8-17. 
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eclesiológicas; Codina propõe uma reflexão teológica “nazarena”, centrada no mistério da 

encarnação que leva pensar e refletir a partir de baixo, a partir dos simples; uma teologia 

mais simbólica, autônoma, pneumática, iniciática e narrativa que, a nosso ver, servirá de 

suporte para captar a relevância e a eventual pertinência da dinâmica de ação evangelizadora 

do Movimento da Boa Nova. Estes traços desenvolvidos e articulados abundantemente em 

seus livros, artigos e conferências, a nosso ver, oferecem um suporte seguro para avaliar 

teologicamente a dinâmica Missionária do MOBON que nasce do encontro com a Bíblia, 

sob a ação do Espírito, a partir da periferia, por meio dos pobres, com uma linguagem 

simples e simbólica. 

Evidenciamos que a presente pesquisa em nada relativiza os enormes esforços na 

busca de alternativas pastorais e não menospreza a eventual contribuição positiva de outros 

grupos, pastorais e movimentos eclesiais que se esforçam por ser fiéis à proposta do 

Evangelho e procuram responder aos desafios da evangelização na contemporaneidade. 

Antes, nosso anseio é somar forças, uma vez que desafios comuns exigem esforços 

conjuntos para que sejam superados. 

Ao final da pesquisa, almejamos ter respondido à seguinte pergunta: A dinâmica de 

ação evangelizadora do Movimento da Boa Nova, à luz da reflexão teológica de Víctor 

Codina, apresenta uma contribuição singular para a ação evangelizadora da Igreja? Questão 

que se desdobra em outras: Como se dá o nascimento da dinâmica de ação evangelizadora 

do MOBON e como se desenvolvem os seus eixos centrais em que leigo evangeliza leigo? 

Em que a reflexão teológica de Víctor Codina ilumina e serve de instância crítica a esta 

dinâmica de ação evangelizadora? Que contribuição esta dinâmica tem a oferecer para a 

formação de um laicato maduro, responsável e qual o contexto eclesial que se mostra 

favorável ou não ao enraizamento desta dinâmica nas Igrejas locais? 

Nosso projeto situa-se na área da Teologia da Práxis Cristã e tem como linha de 

pesquisa a interpretação da Tradição Cristã no panorama atual. Assim, para responder 

satisfatoriamente a estas perguntas aplicaremos o método indutivo que, a partir de baixo, da 

experiência de vida na qual Deus se revela, procuramos “ver” como se desenvolveu esta 

dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. Buscamos identificar esta práxis eclesial que 

nutre e dá sentido à vida de tantos leigos e leigas que, à luz da fé, acolheram a Palavra de 

Deus e por ela se guiam. Tendo como suporte a reflexão teológica de Víctor Codina, por sua 

vez alicerçada na Tradição Cristã, procuramos interpretar, à luz da fé, esta dinâmica. Cientes 

de que “as obras, realizadas por Deus na história da salvação, manifestam e confirmam a 

doutrina e as realidades significadas pelas palavras; e as palavras, por sua vez, declaram as 
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obras e esclarecem o mistério nelas contido” (DV 2). Enfim, procuramos identificar as luzes 

ou pistas de ação que esta práxis de fé eclesial apresenta para ajudar a responder aos 

desafios da evangelização na contemporaneidade, um mundo pós-moderno, urbanizado e 

global.  

Com isso, queremos indicar que o “corpo” da tese está organizado em três partes e 

cada uma delas refere-se a um dos elementos constitutivos do método: por sua vez, cada 

parte está organizada em quadro seções, subdivididas em capítulos a fim de favorecer a 

melhor compreensão do leitor. 

A primeira parte da pesquisa apresentará uma análise descritiva do Movimento da 

Boa Nova, no intuito de explicitar suas origens, seu desenvolvimento e desdobramentos até 

os dias atuais. Para fins didáticos, sua trajetória foi organizada em quatro fases. Em cada 

uma delas buscamos trabalhar: o contexto sócio-eclesial; a finalidade com a qual se faz a 

formação de lideranças; o uso da Bíblia, o eixo dominante na ação missionária; o tipo de 

linguagem utilizada e o perfil característico do leigo. O objetivo almejado, em uma 

perspectiva diacrônica, foi possibilitar “ver” a realidade desta dinâmica de evangelização 

desde o seu surgimento até os dias atuais. É por meio dos traços históricos que se podem 

perscrutar os sinais da ação silenciosa e constante de Deus em meio ao seu povo. 

A segunda parte desta pesquisa, tendo como referência a prévia análise descritiva, 

apresenta uma perspectiva sincrônica que pergunta pelas bases teológicas que orientam, dão 

sustentação e impulsionam a dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. Inicia-se pela 

perspectiva eclesiológica utilizando as chaves de leitura eclesial, explicitadas por Víctor 

Codina, que possibilitam uma maior compreensão de cada uma das fases já elencadas acima. 

Além de procurar identificar os elementos que influenciaram cada um destes momentos 

eclesiais, ensejamos captar em que a caminhada feita pelo MOBON, por meio de sua 

dinâmica de ação evangelizadora, transcende os limites próprios de seu tempo e permite 

avanços na ação missionária desenvolvida. Na sequência, tendo presente a missão do Filho e 

o Espírito, como as “duas mãos do Pai” a agir na história (Santo Irineu), busca-se uma 

compreensão dos sinais de uma Igreja “nazarena”, uma aproximação cristológica, seguida 

das marcas da presença do Espírito na dinâmica do MOBON, a sua dimensão 

pneumatológica. Por configurar uma dinâmica marcadamente bíblica, faz-se, enfim, uma 

análise da hermenêutica bíblica desenvolvida pelo Movimento da Boa Nova, ou seja, a 

leitura popular da Bíblia por ele incentivada. 

Em sua terceira parte, procuramos pistas que permitam atestar a pertinência e/ou 

relevância dos elementos constitutivos desta dinâmica do MOBON para o serviço de ação 
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evangelizadora da Igreja, de modo especial no Brasil, bem como identificar os limites que 

precisam ser superados para melhor responder aos desafios dos tempos “pós-modernos” em 

um contexto marcadamente urbanizado e global. Procuramos identificar o contexto de 

profundas transformações que se processam no mundo chamado pós-moderno, fruto de 

diferentes reações à modernidade e quais os princípios têm orientado a Igreja para responder 

aos desafios de nossa época. Buscamos elencar o conjunto de elementos da dinâmica de 

ação evangelizadora do MOBON que ajudam a responder aos desafios da ação missionária 

da Igreja no Brasil, quais os cenários eclesiais que lhe são favoráveis, bem como os limites e 

debilidades da dinâmica do MOBON. 

Partimos da constatação de que “a Igreja deve em todas as épocas perscrutar os 

sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para ser capaz de oferecer, de forma 

apropriada ao modo de ser de cada geração, resposta às grandes questões a respeito do 

sentido da vida presente e futura” (GS 4). Trata-se de buscar compreender a complexa 

realidade que nos circunda para, a partir daí, encontrar pistas para a ação evangelizadora17. 

Este é o primeiro e um dos maiores desafios colocados para a Igreja na atualidade chamada 

a uma “saída missionária” (EG 20, 48), a fim de exercer a sua missão de “tornar o Reino de 

Deus presente no mundo” (EG 176). Também nos motiva nesta busca o parecer do Papa 

Francisco ao advertir que “as reflexões teológicas ou filosóficas sobre a situação da 

humanidade e do mundo podem soar como uma mensagem repetida e vazia, se não forem 

apresentadas novamente a partir de um confronto com o contexto atual no que este tem de 

inédito para a história da humanidade” (LS 17).  

Esse olhar sobre a dinâmica do MOBON é uma ação prospectiva, visa buscar luzes 

que nos permitam avançar missionariamente diante dos desafios da ação evangelizadora na 

contemporaneidade. Esta pesquisa, em seu conjunto, revela nosso intento de contribuir para 

a promoção efetiva dos leigos e leigas, passo necessário para que a Igreja se torne, de fato, 

toda ministerial e se coloque, em “estado permanente de missão” (DAp 551). Assim, com 

maior vigor, poderá expressar a sua presença de “sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt, 5, 13-

14), um constante fermento do Evangelho, que procura levedar toda a sociedade, 

atualizando, em cada momento da história, a missão de Jesus a serviço do Reino: “Eu vim 

para que tenham a vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10).  

                                                 
17 Esta ação evangelizadora não consiste, propriamente, em conteúdos a serem transmitidos. Trata-se 

da capacidade de discernir, compreender, interpretar, ler a revelação de Deus na história, em toda ação 
humana, em seu devir histórico. Cf. VÉLEZ CARO, Consuelo. “Pastoral urbana en América Latina: pistas de 
acción”. Theologica Xaveriana, Bogotá, v. 65, n. 179, p. 23-50, mai. 2015. Cito p. 25. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.11144/javeriana.tx65 -179.puam>. Acesso em: 14 mar. 2020. 



 

29 

PARTE I - A DINÂMICA DE EVANGELIZAÇÃO DO MOVIMENTO DA BOA NOVA1  

Introdução  

Nesta primeira parte da pesquisa, procuramos explicitar cada uma das principais 

fases desta dinâmica de ação evangelizadora do Movimento da Boa Nova (MOBON), desde 

as suas origens até o momento atual. Trata-se de uma distinção didática, sinalizada por 

eventos significativos, por meio da qual, em cada fase, busca-se identificar, dentro do 

contexto histórico e eclesial, a finalidade almejada com a ação evangelizadora, a forma 

como a Bíblia é utilizada, o tipo de linguagem predominante, o eixo principal da missão e as 

principais características do perfil de leigo. Este percurso constitui o “ver” a realidade, o 

primeiro passo do método indutivo eleito como caminho a ser percorrido nesta pesquisa, o 

seu momento positivo. 

Na primeira fase, o então Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho – 

MAPE -, (de 1946 a 1966), em um contexto eclesial da Neocristandade, em meio a um 

processo de Romanização do Brasil, colocou a Bíblia nas mãos dos leigos e fez surgir um 

novo entusiasmo, uma nova forma de atuação missionária em comunidades da Diocese de 

Caratinga-MG. A finalidade do trabalho, iniciado com os leigos, visava responder às 

questões de fé e de doutrina da Igreja. Através de “aulas bíblicas”, os leigos eram preparados 

para responder a ataques provenientes de parte dos membros de igrejas protestantes à fé 

católica. A Bíblia era utilizada para dar provas da verdade da fé católica e o eixo da missão 

desenvolvida seguia a linha apologética. A linguagem era predominantemente doutrinária, o 

perfil de leigo que se destacava era a de uma pessoa entusiasmada com a Palavra de Deus, 

destemida a provar a verdade de sua fé e preparada para o embate com os membros de 

outras igrejas, vistas na época, como adversárias à fé católica. O Brasil vivia tempos de 

ditadura militar, de forte perseguição aos opositores do regime, o que não parecia impactar a 

vida destas comunidades da Zona da Mata mineira, voltada para o enfrentamento das 

questões da fé diante de uma maioria protestante. 

Na segunda fase, ampliando a sua área de atuação, os leigos passam a ser chamados 

de “a turma da Boa Nova” (de 1967 a 1978). Eram “anos de chumbo” da ditadura militar no 

Brasil, porém, no contexto da virada eclesiológica com a realização do Concílio Vaticano II 

(1962-1965) e da Conferência Geral do Episcopado Latino-americano em Medellín (1968). 

                                                 
1 Optamos por reiniciar a numeração das notas de rodapé a cada grande parte da pesquisa. 
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Nesta fase, a dinâmica de evangelização mudou o eixo de atuação, procurava levar à 

conversão pessoal, à vivência fraterna em família e à formação de comunidades eclesiais. 

Por influência do Concílio Vaticano II, ultrapassou a esfera da apologética, a Bíblia era 

anunciada com a finalidade de iluminar a vida segundo a vontade de Deus. Os cursos e 

encontros levavam à nucleação de grupos de reflexão da Bíblia e à realização de plenários, 

que despertavam a participação ativa dos leigos e constituía a base para a formação de 

comunidades, bem como indicava o eixo da missão nesta etapa. Uma linguagem popular, 

simples, acessível ao povo, favorecia o engajamento dos leigos e leigas. Despertava neles a 

consciência de sua missão batismal, eram motivados a se converterem em “apóstolos” de 

Jesus Cristo. 

Na terceira fase, é que se constitui, propriamente, Movimento da Boa Nova – 

MOBON –, (de 1979 a 2000) no contexto das Conferências Gerais do Episcopado Latino-

americanas de Puebla (1979) e de Santo Domingo (1992). A dinâmica de evangelização 

procurava responder aos desafios da vida sofrida do povo, abria-se para o engajamento 

sociopolítico dos leigos, como um desdobramento da caminhada de fé em comunidade. A 

Bíblia era utilizada para propiciar uma nova leitura da realidade: o que Deus nos pede, como 

cristãos, neste contexto atual. O eixo da missão continuava insistindo na formação de 

comunidades eclesiais, agora “de base”, pois a vivência da fé, iluminada pela Palavra de 

Deus, lida de frente para os desafios da vida, desdobrava-se para o engajamento em 

associações, sindicatos, movimentos populares e partidos políticos. Havia uma ênfase em 

uma linguagem popular, simbólica, rica em comparações oriundas do universo cultural do 

povo. Destaca-se a figura de leigos e leigas, conscientes de sua missão na Igreja e na 

sociedade, descobrindo-se como agentes de transformação social, reforçados pelo contexto 

nacional de mobilização das forças sociais e pela volta à democracia. 

Na sua quarta fase (de 2001 aos dias atuais), no contexto da Conferência de 

Aparecida (2007) e da “primavera eclesial” com o pontificado de Francisco, eleito no 

Conclave de 2013, a finalidade da dinâmica de ação evangelizadora do MOBON manteve-se 

na busca de responder aos desafios da vida, caminhando em sintonia com o Magistério da 

Igreja. O uso da Bíblia continuou como algo central no trabalho de evangelização e nos 

subsídios produzidos. Passou a comunicar uma mensagem existencial e transcendente, 

destinada a todos, a começar dos empobrecidos. O eixo da missão é a formação de 

comunidades eclesiais de base com o decorrente engajamento sócio transformador na linha 

da Doutrina Social da Igreja. Permanece a insistência na linguagem simbólica, cultural, 
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acessível e com força transformadora. Destaca-se a figura do leigo como sujeito da 

evangelização: “sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt 5,13-14). 

No entanto, seguindo a onda cultural pós-moderna, os movimentos eclesiais de 

cunho pentecostal e devocional, com forte influência midiática, contribuíram para uma 

diminuição do número de participantes nos cursos e encontros, promovidos pelo MOBON, 

atingindo, sobretudo, a juventude. A acentuação do clericalismo provoca a redução do 

espaço de atuação dos leigos nas comunidades, sobretudo no que diz respeito à tomada de 

decisões, e dificulta o avanço do MOBON no processo de formação de lideranças. Nesse 

período, se a presença da esquerda política no governo, com apoio das classes populares, fez 

avançar a conquista e a garantia de direitos para os menos favorecidos, a reascensão da 

direita (2016) veio acirrar o clima de intolerância religiosa, aumento dos preconceitos 

raciais, da homofobia e tem enfraquecido o engajamento sociopolítico dos leigos e leigas. 

Isto aponta para a urgência da formação de lideranças, conscientes e comprometidos com 

sua missão, na Igreja e na sociedade, em um mundo pós-moderno, urbanizado, diversificado 

e plural. Vejamos cada uma das fases desta dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. 

CAPÍTULO 1 - DA APOLOGÉTICA AO SERVIÇO DE EVANGELIZAÇÃO 

Iniciamos com um aceno ao contexto histórico no qual se desenvolveu a iniciativa 

das “aulas bíblicas”, que está na origem desta dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. 

Elas despertaram um novo entusiasmo entre os leigos, propiciaram maior conhecimento da 

doutrina da Igreja e iniciaram uma inédita ação missionária dos leigos. Estes atuavam na 

formação de outros leigos, a partir da Bíblia, em pequenos encontros realizados nas capelas, 

quase vinte anos antes do Concílio Vaticano II. Procuramos descrever este momento 

apologético e os passos que propiciaram o surgimento dos chamados “Pioneiros do 

Evangelho” a partir de encontros de formação de lideranças leigas, conhecidos como 

“semanas bíblicas”. O conjunto destas atividades fez nascer um movimento de 

evangelização que buscava responder aos desafios doutrinais da fé e fez desabrochar um 

novo tipo ação missionária por meio dos leigos em uma pequenina cidade do interior da 

Zona da Mata mineira. 



 

32 

1.1 Momento apologético: Bíblia nas mãos dos leigos  

Em 1946, em Presidente Soares, então distrito de Manhumirim-MG2, Pe Geraldo da 

Silva Araújo3, deu início ao que chamou de “aulas bíblicas”. Nas tardes de domingo, 

geralmente após a missa, reunia o povo para esclarecimentos bíblicos. Estes se baseavam, 

sobretudo, na prática de buscar, no livro sagrado, os textos bíblicos e versículos que 

respondiam às críticas dos protestantes a elementos da doutrina católica, de modo especial: a 

questão das imagens, o batismo de crianças, o culto a Maria, os “irmãos” de Jesus, a 

intercessão aos santos. 

A prática eclesial da época, marcada pelas linhas do catolicismo tradicional4, 

denotava a adesão eclesial de cunho mais cultural. Dava-se maior importância às festas 

religiosas, às procissões, ao culto aos santos. A participação na celebração eucarística 

revelava antes a marca devocional, que a efetiva participação no mistério celebrado. A missa 

rezada em latim, língua oficial da Igreja, era desconhecida para o povo. Durante a 

celebração era comum os fiéis rezarem terço. O leigo católico era marcado por uma atitude 

passiva, tendo contato com a literatura devocional e quase nenhum acesso à Bíblia. Por 

medo de erros na interpretação e como uma forma de apropriação do poder, o livro sagrado 

era reservado aos padres, religiosos e a uma pequena elite de leigos católicos. Os fiéis das 

comunidades, em muitos casos analfabetos ou semianalfabetos, tornavam-se assim, 

“indefesos” e vulneráveis aos ataques à doutrina cristã, proferidos por membros de igrejas 

                                                 
2 A primeira denominação dada a esta localidade foi Alto Jequitibá, devido a um frondoso jequitibá 

que se destacava em meio à mata, posteriormente recebeu o nome de Presidente Soares em homenagem a Raul 
Soares que ocupou a Presidência da República na década de 1920, só retomando o nome originário com a 
emancipação de Manhumirim, em 1953. Cf. BOTELHO, Demerval Alves, História de Manhumirim: 
Município e Paróquia (1808-1924). Belo Horizonte: O Lutador, 1987. v. 1. p. 112-114. Este distrito foi 
emancipado em 1953. Um plebiscito, realizado em 21 de outubro de 1991, devolveu-lhe o nome histórico de 
origem: Alto Jequitibá, com o qual será nomeado nesta pesquisa. Cf. ALTO JEQUITIBÁ, In: WIKIPÉDIA 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Jequitib%C3%A1#:~:text=O%20povoado%20foi%20 
elevado%20a,nome%20de%20origem%2C%20Alto%20Jequitib%C3%A1>. Acesso em: 16 mar. 2020. 

3 Presbítero da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. (*11/12/1912 – 
+27/12/2003), fundador do MAPE – Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho, do qual se originou o 
MOBON – Movimento da Boa Nova. Doravante será reportado como Pe. Geraldo Silva como era conhecido. 
Uma pesquisa detalha o trabalho deste missionário em Minas e no Mato Grosso. Cf. ARAÚJO, O Movimento 
da Boa Nova. Belo Horizonte: O Lutador, 1999. 

4 Aqui compreendido nesta linha: “Geralmente cada religião é essencialmente ligada a uma tradição. 
A religião, com efeito, sendo transmitida de geração em geração através de ritos, crenças, doutrinas e 
comportamentos. Tradicional quer dizer, portanto, o contrário de pessoal: é algo que é fruto de uma 
determinada mentalidade e de uma sociedade”. GALEA, José, Uma Igreja no povo e pelo povo: Reflexão 
teológica sobre a atual ação pastoral da Igreja no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1983. p. 35. 
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evangélicas. A tensão movida por esses ataques gerava um clima de medo, insegurança e 

passividade nos católicos, fortemente dependentes do clero5. 

As “aulas bíblicas”, iniciativa do Pe. Geraldo Silva, aconteciam após a missa, e 

despertavam nos fiéis um enorme interesse. Era algo novo, que iluminava as questões 

disputadas entre católicos e protestantes. A partir de textos bíblicos, eram oferecidas 

respostas às principais questões doutrinárias sobre a Igreja e a fé católica. A Bíblia 

começava a ser descoberta como uma fonte de repostas às questões polêmicas. Nela era 

possível encontrar a “verdade da fé”, ela devolvia a segurança aos fiéis católicos. Nela, a 

sustentação da doutrina: o fundamento da verdadeira Igreja de Jesus, a garantia a 

legitimidade da Sucessão Apostólica, a justificativa do culto aos Santos, da devoção a 

Maria, dos sete sacramentos6. O crescente interesse da parte dos fiéis, levou Pe. Geraldo 

Silva a ampliar o tempo das “aulas bíblicas”. Ele passou a promover reuniões semanais para 

esclarecer dúvidas e rebater aos ataques dos protestantes à fé católica. Em um depoimento 

sobre sua atuação pastoral, ele relata: 

Como os moradores daquela localidade eram em sua maioria protestantes e 
a época era de luta religiosa, senti a necessidade de fazer uma pastoral a 
partir da Bíblia a fim de esclarecer as muitas dúvidas que estavam na 
mente dos católicos e mostrar que nossa fé e nossa Igreja vinham da 
Palavra de Deus.                                                           . 
Com esse intuito, passei a dar frequentes aulas bíblicas para católicos dali, 
procurando dar-lhes consistência na fé. Não se tratava de estudo sobre a 
Bíblia, mas de induzir a se perceber a mensagem de Deus que nos vem 
através de sua Palavra7. 

O acento dado ao estudo não recaía sobre questões exegéticas, históricas ou 

geográficas como: a origem dos livros sagrados, a composição do cânon, a inspiração divina 

e críticas textuais. As “aulas bíblicas” versavam sobre questões relacionadas à doutrina da 

Igreja católica. Tratava-se de esclarecer, a partir das Escrituras, os pontos doutrinários da fé 

cristã, frequentemente questionados pelos irmãos de outras igrejas. Segundo relatos, o 
                                                 

5 O processo de romanização da Igreja do Brasil nos finais do Século XIX e início do Século XX 
impuseram um controle clerical sobre todas as atividades religiosas. Tudo estava centralizada nas mãos dos 
padres e bispos. As organizações nas quais os leigos atuavam como Liga de Jesus Maria e José, as 
Conferências Vicentinas, a Pia Associação das Filhas de Maria, a Congregação Mariana, a Cruzada Eucarística 
e o Apostolado da Oração acentuavam apenas a dimensão espiritual e o crescimento nas práticas religiosas. 
Isso colocava o leigo numa atitude extremamente passiva. Cf. TEIXEIRA, Faustino Luiz Couto. A Gênese das 
CEB’s no Brasil. Elementos Explicativos. São Paulo: Paulinas, 1988. p. 27-30. 

6 Para o conteúdo destas “aulas bíblicas”: cf. COSTA, Alípio Jacintho. Bodas de Ouro da 
Evangelização (1959-2009): Movimento de Apostolado dos Pioneiros do Evangelho (MAPE) ou Movimento 
da Boa Nova (MOBON). 67 p. Dom Cavati, 2009. Apostila datilografada, p. 4-7. De forma resumida, cf. 
GOMES; ANDRADE. MOBON, p. 37-40. 

7 BOTELHO, Demerval Alves, História dos Missionários Sacramentinos (1945-1994). Belo 
Horizonte: O Lutador, 1996. v. 2. p. 210. 
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interesse era surpreendente, até membros de igrejas protestantes apareciam para participar 

destes encontros. Em um depoimento, Pe. Geraldo Silva ressalta: “o objetivo não era agredir 

o protestante, mas desembaraçar o católico. Era uma questão de fazê-lo perder a timidez”8. 

Esta iniciativa fazia com que os leigos, em sua maioria, trabalhadores rurais e pequenos 

proprietários de terra, com pouca ou nenhuma formação escolar, adquirissem um novo 

entusiasmo pela Bíblia, vencessem a timidez, se animassem na caminhada de fé e se 

descobrissem como pessoas importantes na Igreja. Com esse entusiasmo, os fiéis eram 

motivados a “passar adiante a mensagem”9, anunciar o que haviam aprendido para outras 

pessoas. Os leigos, fiéis católicos, começam a multiplicar as “aulas bíblicas” nas capelas da 

Paróquia de Alto Jequibá-MG. Ali estava o germe inicial de uma ação evangelizadora em 

que leigos evangelizam outros leigos. 

Há um vácuo nesta atividade das “aulas bíblicas” entre os anos 1947 e 1953. Pe. 

Geraldo Silva, eleito Superior Geral, ocupou-se de trabalhos internos ligados à sua 

Congregação, em Manhumirim-MG, cidade que distava 8 Km de Alto Jequitibá. Isto 

demonstra que, neste começo, a iniciativa junto aos leigos estava fortemente associada à 

figura deste presbítero e dependente dele. A partir de 1954, quando retomou os trabalhos, na 

então Presidente Soares, na qualidade de vigário, Pe Geraldo Silva voltou às “aulas bíblicas, 

com maior entusiasmo”. Elas aconteciam duas vezes por semana, na parte da tarde. Isto se 

tornava possível, pois a maioria dos participantes eram pequenos sitiantes, lavradores ou 

pequenos comerciantes que conseguiam deixar o trabalho para participar destes estudos. Era 

algo inédito, leigos católicos, com a Bíblia nas mãos, enchiam-se agora de um novo 

entusiasmo pela fé e recobravam a confiança, em si mesmos e na Igreja. O depoimento de 

Alípio Jacintho da Costa expressa um pouco da força da dinâmica iniciada: 

Com a Bíblia nas mãos, textos decorados na ponta da língua, os Pioneiros 
partiam para as praças, córregos, dentro de ônibus ou em qualquer lugar 
que aparecesse uma oportunidade; falavam de seus conhecimentos e até 
provocavam protestantes e espíritas, para terem o gostinho de desmenti-los 
na frente dos outros. Pe. Geraldo [Silva] buscou equipar seus pioneiros 
com alto-falantes, quadros bíblicos, etc. No começo iam a cavalo, mais 
tarde de Jeep. Passamos a carregar um harmônio que atraía e estimulava o 
povo a cantar10. 

                                                 
8 ARAÚJO, O Movimento, p. 50-51. 
9 “O Pe. Geraldo [Silva] incentivava todos a ‘irem para a luta’ e repetia sempre que deveriam ‘passar 

para frente’ aqueles ensinamentos.” GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 36. 
10 Cf. Ibid., p. 36. 
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Em Alto Jequitibá, a colonização fora marcada pela chegada de imigrantes alemães e 

suíços oriundos do protestantismo. No decorrer da realização, das “aulas bíblicas” que se 

espalham pelas comunidades, através da atuação dos leigos, não se verifica, propriamente, 

um retorno dos protestantes à fé católica. O que se verifica é uma contenção na saída de 

católicos da Igreja diante da prática proselitista da parte dos protestantes. O êxito desta 

iniciativa evangelizadora era favorecer, aos membros da comunidade católica, uma maior 

convicção de sua fé. Recuperou-se a alegria de ser católico e desenvolveu-se a capacidade 

de fazer a defesa da doutrina católica diante de protestantes e espíritas.  

Algo semelhante pode ser visto em outras atitudes apologéticas desenvolvidas no 

Brasil nesta época11. No entanto, uma aproximação entre as várias dinâmicas utilizadas, 

expressará o específico que podemos captar na dinâmica do trabalho aqui abordado. Para 

entender um pouco o cenário onde se desenvolve essa dinâmica, ainda em sua fase inicial, 

faz-se necessário procurar identificar em que momento da Igreja insere-se esta iniciativa 

bíblica com os leigos que teve lugar em Alto Jequitibá-MG. E quais motivos teriam 

colaborado para esse novo despertar na pessoa do Pe. Geraldo Silva. Procuramos as 

sementes de um laicato maduro e responsável. 

1.2 Sementes de laicato maduro e responsável 

A época em que é concebida essa dinâmica das “aulas bíblicas” com os leigos, 

insere-se num período de “sementes de renovação” na Igreja do Brasil que, compreende o 

intervalo de 1931 a 194912. Passada a Segunda Grande Guerra, o Governo de Getúlio Vargas 

incentivava uma crescente onda migratória em função da urbanização e industrialização. 

Entre as “sementes de renovação” se destacavam a renovação catequética, o apostolado dos 

leigos e o reconhecimento oficial da Ação Católica Especializada13. Ela representava um 

avanço em relação à Ação Católica criada por Dom Leme, então Arcebispo do Rio de 

                                                 
11 Pe. Raimundo Caramuru de Barros, cognominado: Servus Mariae, traça a caminhada da Igreja do 

Brasil até o Vaticano II, o período apologético é tratado dentro do Capitulo II no qual destaca, entre outros 
pontos a Catequese popular de iniciativa de Dom Eugênio Sales no Rio Grande Norte e a campanha de 
esclarecimento ao povo de Deus através do Frei Boaventura Kloppenburg. Cf. SERVUS MARIAE, Para 
entender a Igreja no Brasil: a caminhada que culminou no Vaticano II (1930-1968). Petrópolis: Vozes, 1994. 
p. 97-103. 

12 Cf. Ibid., p. 52-70. 
13 Em 1948 a Ação Católica troca o modelo italiano que a dividia em ramos masculino e feminino 

pelo modelo francês de grupos especializados, separados por classes e categorias sociais. Surge primeiramente 
a JOC (Juventude Operária Católica) e em 1950 funda-se a JAC (juventude agrária), a JEC (estudantes 
secundaristas) JUC (universitários) e JIC (independente que reunia outras categorias que não se encaixavam 
nas demais). Cf. SALEM, Helena, “Dos palácios à miséria da Periferia. In: MOURA, Antônio Carlos et al. A 
Igreja dos oprimidos. São Paulo: Ed. Brasil Debates, 1981. p. 21-22; Cf. TEIXEIRA, A Gênese, p. 72-96. 
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Janeiro, na qual os leigos elitistas agiam como o “braço estendido da hierarquia”. Naquela 

época cresciam os problemas agrários que urgiam da Igreja uma resposta14. Essas iniciativas 

na Igreja do Brasil eram frutos de uma série de movimentos que começaram a brotar no fim 

do século XIX e ganharam força no contexto das mudanças do mundo no pós-guerra. Trata-

se de uma onda de Movimentos: intelectual, eclesiológico, litúrgico, ecumênico, bíblico, do 

apostolado leigo, catequético e missiológico15. Crescia o dinamismo das ordens e 

congregações religiosas que chegavam ao Brasil e, além disso, uma forte renovação da 

Igreja particular. Era um clima favorável a novas iniciativas que respondessem às demandas 

locais. 

Mas o que teria despertado no Pe. Geraldo Silva essa iniciativa, uma vez que a 

disputa entre católicos e protestantes, vinha de datas muito remotas? Alto Jequitibá havia 

sido palco de grandes debates entre o Pe. Júlio Maria De Lombaerde e o Reverendo Cícero 

Siqueira16, dois expoentes do embate entre católicos e prostestantes na época. Mas algo fez 

despertar essa nova iniciativa. Um dos fatos é o apreço do Pe. Geraldo Silva pela Sagrada 

Escritura, algo visível em suas homilias, bem como em seu cultivo pessoal. Ele concluíra 

seus estudos eclesiásticos em Belo Horizonte, em 1945, ano de sua ordenação presbiteral. 

Durante seus estudos, em 1943, Pio XII promulgara a Encíclica “Divino afflante Spiritu” 

que incentivava os estudos da Sagrada Escritura. Embora publicada durante a Segunda 

Grande Guerra, sua repercussão maior se dá no pós-guerra. É provável que esta Encíclica 

tenha feito parte dos estudos conclusivos do curso de Teologia feito pelo Pe. Geraldo Silva 

e, possivelmente tenha passado a fazer parte das motivações interiores que o levaram a esta 

nova iniciativa. Além da força que esta Encíclica deu ao movimento bíblico no Brasil, ela 

chega a indicar, expressamente, a “realização de conferências ou lições públicas de assuntos 

                                                 
14 Cf. TEIXEIRA, A Gênese, p. 67-68. 
15 Para uma visão sintética, cf. RICHTMANN, Flodoaldo Proença. O atual movimento católico de 

Renovação Bíblica. Petrópolis: Vozes, 1965, p. 9-35.  
16 Simões apresenta o tom das polêmicas em Alto Jequitibá ao comentar o livro do Pe. Júlio Maria: Cf. 

DE LOMBAERDE, Julio Maria. Ataques protestantes às verdades católicas com as respectivas respostas 
irrefutáveis. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1937. Nele a “ameaça” dos colégios evangélicos foi expressa por meio 
de uma curiosa fábula intitulada Gatos na Ratoeira. Conta-se que detrás de uma bela e atraente ratoeira 
dourada deitava-se um gato “manso, bonito, de pele macia, todo enfarinhado”. Este convidava uns ratinhos a se 
aproximarem da ratoeira, o que faziam alguns, atraídos por seus encantos. Era nesse momento que, de repente, 
o felino despertava, agarrava o ratinho incauto e, satisfeito, o devorava. A cena se repetiu até surgir um “rato 
velho, barbudo”, que, tendo examinado a tal ratoeira, avisou aos ratinhos do perigo, de forma que estes não 
mais entraram na armadilha, deixando o gato sem presas. A história é uma alusão ao Ginásio Evangélico de 
Alto Jequitibá (a ratoeira), então dirigido pelo Rev. Cícero Siqueira (o gato), e, obviamente, ao próprio Pe. 
Júlio Maria (o rato velho).” SIMOES, Daniel Soares O rebanho de Pedro e os filhos de Lutero: o Pe. Júlio 
Maria De Lombaerde e a polêmica antiprotestante no Brasil (1928-1944). João Pessoa: UFPB/BC, 2008. p. 93. 
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bíblicos”17. Provavelmente, as “aulas bíblicas” fossem uma forma de concretização destas 

“conferências” ou das “lições públicas” estimuladas por esta Encíclica. 

Com seu espírito de iniciativa e criatividade, Pe Geraldo Silva começa a preparar 

grupos de leigos para multiplicarem as “aulas bíblicas” em outras comunidades. Um passo 

importante, pois os leigos são conduzidos a uma atitude ativa. Aos poucos, os leigos deixam 

de ser simples receptores de uma mensagem e passam a atuar como transmissores, 

anunciadores de uma boa nova para outros leigos. Era o início de uma dinâmica, através da 

qual, leigos evangelizavam outros leigos. Posteriormente, esta iniciativa deu origem aos 

grupos de reflexão e ao desenvolvimento de uma leitura popular da Bíblia18. Pe. Geraldo 

Silva sempre repetia: “Tem que passar a mensagem”, aludindo à atitude de comunicar o que 

havia aprendido para outros, assim surgiram os “Pioneiros do Evangelho”. Mas, quem eram 

esses Pioneiros e como eram formados para esse trabalho? 

1.3 Os Pioneiros do Evangelho 

O contexto em que surgem os Pioneiros do Evangelho é marcado por importantes 

acontecimentos eclesiais da década de 1950; entre eles destacaram-se: o crescimento e 

expansão da Ação Católica Especializada; a criação da CNBB (1952), a criação da CRB 

durante o I Congresso de Religiosos do Brasil, no Rio de Janeiro (1954); do CELAM 

durante a I Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, no Rio de Janeiro, (1955) e 

o Movimento de Natal-RN19. Muitos destes acontecimentos deram a tônica da presença da 

                                                 
17 “Favoreçam pois e auxiliem as associações que têm por fim difundir entre os fiéis exemplares da 

Sagrada Escritura, particularmente dos Evangelhos, e procurar que nas famílias cristãs se leiam regularmente 
todos os dias com piedade e devoção; recomendem eficazmente com palavra e exemplo, onde o consente a 
Liturgia, a Sagrada Escritura traduzida nas línguas modernas com a aprovação da autoridade eclesiástica; 
façam eles próprios conferências ou lições públicas de assuntos bíblicos, ou encarreguem de as fazer a outros 
oradores bem versados na matéria.” PIO XII. Carta encíclica Divino Afflante Spiritu. Sobre os estudos bíblicos. 
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1943. n. 26. Disponível em: <http://www.vatican.va/content/pius-
xii/pt/encyclicals/ documents/hf_p-xii_enc_30091943_divino-afflante-spiritu.html>. Acesso em: 09 out. 2019. 

18 Cf. DE MORI, Geraldo Luiz et al. La Bible dans quelques pratiques pastorales de l’Eglise 
catholique en Amerique latine. In: MOOG, François (Org.). Recherches en théologie des pratiques pastorales 
II: La Bible en théologie des pratiques. Cahiers Internationaux de Theologie Pratique, Paris, n. 17, p. 121-143, 
avril, 2020. 

19 A Diocese de Natal iniciou um conjunto das atividades sociais e religiosas a partir de 1948. Ela 
visava três grandes objetivos: a educação de base, que incluía o desenvolvimento econômico e espiritual do 
povo; a transformação das estruturas políticas sociais e econômicas e a educação religiosa das populações 
carentes. O Movimento de Natal é marco na aproximação dos clérigos com os leigos. Cf. TEIXEIRA, A 
Gênese, p. 60-67. “Em 1961 a CNBB estende a experiência das escolas radiofônicas de Natal dando origem ao 
Movimento de Educação de Base (MEB), um serviço que unia conscientização e evangelização, utilizava o 
método Paulo Freire em função de ativar as potencialidades do povo simples e configurava “a primeira grande 
iniciativa articulada pela Igreja junto às classes populares do interior, tendo em vista sua promoção social em 
sentido pleno.” MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa História: 500 anos de presença da Igreja Católica no 
Brasil: Período Republicano e atualidade. São Paulo: Paulinas, 2003. v. 3. p. 148-149. 
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Igreja no cenário nacional e prepararam o caminho para o surgimento das Comunidades 

Eclesiais de Base no Brasil. No entanto, estes fatos demoravam a ser conhecidos nas 

localidades distantes dos grandes centros e tardavam a surtir efeitos nas cidades do interior, 

como no caso de Alto Jequitibá20. 

Enquanto a Ação Católica, de certa forma, apostava nos leigos elitizados21, Pe. 

Geraldo Silva começava a abrir um caminho diferente, acreditou no povo das próprias 

comunidades do interior, por ele atendidas. Reunia pessoas humildes, alguns 

semianalfabetos ou analfabetos mesmos22. A exposição dos conteúdos nas “aulas bíblicas” e, 

sobretudo nas “semanas bíblicas”, era feita sem pressa e repetida várias vezes. Uma 

dinâmica que favorecia a assimilação oral do conteúdo e aos poucos ia desenvolvendo a 

escrita e a leitura por parte dos participantes. Muitos foram alfabetizados a partir deste 

contato com a Bíblia e através da dinâmica das “aulas bíblicas”23. 

Pe. Geraldo Silva selecionava o tema, geralmente entre aqueles que desafiavam a fé 

católica. E, com a Bíblia nas mãos, ia fazendo ligações entre textos bíblicos bem escolhidos, 

relacionando-os uns com os outros para dirimir a questão que era estudada. Eram os 

chamados “amarradinhos”. As passagens bíblicas eram organizadas numa determinada 

sequência que possibilitava chegar a uma “solução” para a aquela problemática24. Se os 

Pioneiros, com os “amarradinhos”, não chegavam a convencer os opositores, conseguiam, 

ao menos, vencê-los na discussão. Neste sentido, a Bíblia era usada como argumento de 

autoridade, em uma leitura ainda literal, apologética, ao estilo dos protestantes da época. 

Enfrentava-se o opositor no campo dele, fazendo uso de estratégias semelhantes. Mesmo 

                                                 
20 Fato demonstrado pela marca apologética do Jornal O Lutador, de circulação nacional, na época 

editado em Manhumirim, cidade vizinha a Alto Jequitibá. Apesar de todo o fluxo de crescimento eclesial, 
durante toda a década de 50, sua temática gira em torno de três temas dominantes: o protestantismo, o 
espiritismo e a maçonaria. Ainda que com menor frequência, aparece a reserva frente ao avanço dos 
‘comunistas’ no Brasil. Os artigos já apontam a tomada de posição deste semanário católico pela posição mais 
integralista. 

21 Para um relato da contribuição da Ação Católica para a caminhada das Comunidades de Base cf. 
TEIXEIRA, A Gênese, p. 72-96. 

22 O Sr. José Rodrigues, o “Juquinha” era um destes: “Juquinha, um ex-presbiteriano, era congregado 
mariano quando participou pela primeira vez, das aulas bíblicas dominicais. Gostou daquilo e, embora não 
soubesse ler, tornou-se o primeiro leigo formado pelo Pe. Geraldo para fazer face aos protestantes.” ARAÚJO, 
O Movimento, p. 51. 

23 Alípio Jacintho da Costa, colaborador do Pe. Geraldo Silva, nos dá uma amostra em seu 
depoimento: “Como ninguém recebia a aula escrita, tudo tinha de ser anotado com muita paciência e 
monotonia. Fazia-se a afirmação de uma verdade, anotava-se o texto bíblico correspondente, que depois era 
memorizado, já que na hora do embate com os protestantes o Pioneiro tinha de saber tudo de cor.” GOMES; 
ANDRADE, MOBON, p. 35. 

24 Para exemplificar esses “amarradinhos” como resposta às questões polêmicas como: os ‘irmãos de 
Jesus”, o uso das “imagens”, cf. Ibid., p. 37-41. 
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assim, provocava outro efeito, este positivo: o ânimo com a Bíblia, a alegria de professar a 

fé católica e o entusiasmo de “passar uma mensagem”. 

O Pioneiro começava a descobrir-se importante, elevava sua autoestima. Começava a 

entusiasmar-se com as verdades doutrinárias. Saía de uma atitude passiva, para uma ação de 

defesa da fé. Era o início de uma atitude missionária da parte dos leigos, eles animavam-se 

com a Bíblia nas mãos e passavam a percorrer outras comunidades defendendo sua religião, 

a sua Igreja, sua doutrina, sua fé. Quando surgia o embate direto, uma vez seguros com os 

“amarradinhos”, mostravam-se preparados, destemidos e exercitavam sua capacidade de 

convencimento com os recursos aprendidos: 

Então o Pioneiro ia explicando assunto por assunto; e com isso deu nos 
católicos uma sensação de eles também tinham respostas para as coisas... E 
eu vejo nisso aí uma coisa importante, que é o seguinte: que este trabalho 
deu ao católico uma sensação de que ele também é gente, tipo polêmico (e 
a época comportava era aquele sistema polêmico!). Quando acabavam 
aquelas coisas, o Pioneiro voltava para um outro encontro com o padre 
[Geraldo da Silva Araújo] e fazia novos Amarradinhos (sic); e aí a coisa 
caminhava...25. 

Ainda que a Palavra de Deus fosse lida de forma fundamentalista, naquele contexto, 

favorecia a uma primeira aproximação com o texto sagrado. Despertava uma primeira 

intimidade com a Palavra e acordava uma intrepidez, uma parresia missionária, que 

arrancava os leigos de uma atitude estática, centrada no assistir às missas, na recepção dos 

sacramentos e nas práticas devocionais próprias da época26. Ainda que numa atitude de 

embate com os opositores à doutrina católica, os leigos começavam a adquirir uma 

perspectiva ativa e missionária. Eram as sementes de um laicato maduro e responsável que 

começava a brotar a partir das “aulas bíblicas” e do repasse delas, por meio dos leigos, nas 

comunidades. Em geral organizavam-se duplas de leigos para ir às comunidades repassar as 

“aulas bíblicas”. Por sua vez, os leigos que participavam dos encontros coordenados por 

outros leigos, começavam a se despertar para a possibilidade de entrar nesta dinâmica, e que 

constituirá, posteriormente, o caráter automultiplicador do Movimento da Boa Nova. 

                                                 
25 Depoimento de João da Silva Resende. In: GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 42-43. 
26 “A Igreja é um lugar onde se fazem orações e onde as tradições são conservadas. Não é a ela que se 

pede uma mensagem de fé e uma orientação para a vida. Esta é antes modelada pelas tradições locais com as 
quais se fundem as tradições religiosas. O padre não é recebido como o homem que tem uma mensagem de fé a 
transmitir. É antes um guardião das tradições locais. Cabe-lhe continuar fazendo o que sempre se fez. Tal o seu 
status na religião de tradição.” In: ROLIM, Antônio, Em torno da religiosidade no Brasil. In: Revista 
Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, v. 25, f. 1, p. 15. mar. 1965. 
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A partir de 1958, há um crescimento do trabalho iniciado em Alto Jequitibá. Pe. 

Geraldo Silva assume a paróquia de Santa Luzia, em Carangola – MG. Ele adota a dinâmica 

das “aulas bíblicas” em sua nova Paróquia, tanto na cidade quanto nas comunidades rurais e 

relata a realização de “vários cursinhos bíblicos” e a necessidade de repassar aos outros a 

“mensagem recebida”. Ressaltamos que o objetivo das “aulas bíblicas” não era “ensinar 

coisas sobre a Bíblia, mas induzir os participantes a descobrirem a mensagem de Deus que a 

Bíblia apresenta”27.  

Foi a partir dessa iniciativa que veio a surgir o MAPE – Movimento de Apostolado 

dos Pioneiros do Evangelho. Uma entidade registrada como sociedade civil que foi criada 

pelo Pe. Geraldo Silva com o objetivo de fomentar esse trabalho de evangelização28. Sua 

finalidade era:  

formar líderes leigos para a evangelização, [...] organizar e dinamizar 
pequenas comunidades cristãs e trabalhar pela promoção da pessoa humana 
em seu meio social [...] formar e dinamizar os leigos na Igreja e na 
sociedade, no sentido de serem sujeitos da evangelização e de sua própria 
promoção29.  

Ulteriormente, ele mesmo relata: 

Este movimento fez a mensagem da Bíblia ir para as ruas, bairros e capelas 
rurais da paróquia. Homens e rapazes saíam com a Bíblia na mão, 
anunciando o que haviam descoberto no Livro Santo. Houve debates. Mas 
o que se procurava era passar a mensagem de Deus para a frente (sic). Foi 
grande o entusiasmo e a intrepidez. Funcionou a dinâmica: aprender e 
transmitir. Apareciam assim os Pioneiros do Evangelho30. 

Reinaldo Schiavo ao apresentar o ambiente de tensões entre católicos e protestantes 

em Presidente Soares, atualmente Alto Jequitibá-MG, salienta a importância do Movimento 

dos Pioneiros do Evangelho:  

O MAPE é distinto e anterior às CEBs, passivo de ser entendido como uma 
espécie de movimento de vanguarda, criado num contexto em que as 
missas ainda eram celebradas em latim e, mais do que isso, cabia ao corpo 
eclesiástico da Igreja interpretar as escrituras e divulgá-las conforme a 
doutrina católica. Por mais doutrinária que fosse a formação no MAPE, 

                                                 
27 Cf. BOTELHO, História dos Missionários Sacramentinos, v. 2, p. 210-221. 
28 Uma iniciativa do próprio Pe. Geraldo da Silva Araújo, não uma herança da iniciativa de Dom 

Antônio Affonso de Miranda com os “Irmãos Oblatos Sacramentinos” como bem explicita Ricardo Torri na 
nota nº 38. Cf. ARAÚJO, O Movimento, p. 53. 

29 ARAÚJO, Geraldo da Silva, “Curriculum vitae” do Pe. Geraldo Silva Araújo, SDN, Alta Floresta, 
1992. p. 1. (inédito). Apud, ARAÚJO, O Movimento, p. 54. 

30 BOTELHO, História dos Missionários Sacramentinos, v. 2, p. 210. 
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‘colocar’ a Bíblia nas mãos dos leigos, incentivando-os à leitura e 
interpretação, era, sem dúvida, algo inovador31.  

É a partir dos movimentos de renovação e, sobretudo da renovação bíblica, que se 

pode conceber a gestação do MAPE. A retomada dos trabalhos, em 1958, tem como pano de 

fundo no cenário brasileiro a “renovação paroquial” que surgia como uma “preocupação 

crescente” em nível nacional. Começaram a surgir as primeiras experiências de 

planejamento pastoral em nível diocesano. “A teoria da renovação paroquial não estava 

ainda elaborada e sistematizada, mas era vivida intuitivamente”32. 

É de se notar que a Liga de Estudos Bíblicos, fundada na década de 40, se ocupava 

dos debates exegéticos europeus, por isso, teve pouca influência na ação pastoral. 

Dificilmente esses ares eram respirados no interior de Minas. Mas a iniciativa do Pe. 

Geraldo Silva acontece de forma simultânea ao trabalho do Frei Boaventura Kloppenburg 

em sua campanha de esclarecimento ao povo de Deus. Um trabalho apologético e polêmico, 

em alta nos anos 60, e que era uma atitude predominante na maioria do episcopado 

brasileiro, com o aval da CNBB33. Nesta ocasião, os cursos bíblicos promovidos por ele, via 

MAPE, enchiam de entusiasmo os leigos que cresciam no manuseio com a Bíblia e 

exercitavam sua dimensão missionária repassando a outros leigos o conhecimento adquirido. 

No que diz respeito à “renovação da Igreja particular”, a chegada de Dom José 

Eugênio Correia, na Diocese de Caratinga-MG em dezembro de 1957, serviu de estímulo 

para o avanço deste trabalho missionário dos leigos. Dom Correia apoiava e incentivava a 

iniciativa do Pe Geraldo Silva que ganhou força e começou a atingir outras paróquias da 

Diocese. Dom Corrêa via no trabalho do Pe. Geraldo Silva um meio para alavancar o seu 

projeto diocesano de fortalecimento das comunidades que era baseado nos esclarecimentos 

catequéticos de Padre Álvaro Negromonte34. Eram as “Conferências Religiosas 

Populares”35, através das quais havia incentivo para as celebrações dos cultos dominicais e 

                                                 
31 SCHIAVO, Reinaldo. Religião, instituições e conflitos: reflexões preliminares sobre 

presbiterianismo e catolicismo na Zona da Mata mineira. In: SIMPÓSIO NACIONAL DA ABHR, 14, 2015, 
Juiz de Fora, Anais..., p. 391. Disponível em: <https://docplayer.com.br/83570674-Religiao-instituicoes-e-
conflitos-reflexoes-preliminares-sobre-presbiterianismo-e-catolicismo-na-zona-da-mata-mineira.html> . 
Acesso em: 22 fev. 2019. 

32 SERVUS MARIAE, Para entender a Igreja, p. 97. 
33 Cf. Ibid., p. 103. 
34 Cf. OLIVEIRA,  Religião, Política e Comunidade, p. 15-16. 
35 “Eram uma invenção de Dom Corrêa: ‘Uma vez por semana o chefe da Conferência reunirá seus 

amigos e vizinhos para rezar o terço, a ladainha e ouvir uma lição de Religião. Começar pelo ‘Manual de 
Religião’, do Padre Álvaro Negromonte’. O programa era: Canto, Credo, Terço, Lição do Dia, Ladainha de 
Nossa Senhora, Canto final. Depois, introduziu-se a leitura do Evangelho do Domingo. [...] Aos Domingos, nas 
capelas, celebrava-se a “Missa Seca”, com o mesmo programa das Conferências Religiosas Populares. 
Iniciavam-se assim os Cultos Dominicais.” OLIVEIRA, Raul Motta. O MOBON e a Diocese de Caratinga. In: 
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para reunião e reflexão nas casas, ambos dirigidos pelos próprios leigos. Foi um prenúncio 

do que viria a constituir as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) na Diocese de Caratinga. 

A ação dos leigos era expressiva e entusiasmante nas localidades atingidas pela formação 

recebida nas “Semanas Bíblicas”. 

1.4 As “Semanas Bíblicas” 

Depois de eleito Superior Geral da Congregação dos Missionários Sacramentinos de 

Nossa Senhora, em janeiro de 1962, Pe. Geraldo Silva abre possibilidade para que os 

seminaristas de Manhumirim se engajassem neste trabalho bíblico. Ele começa a dar cursos 

bíblicos para os seminaristas contando com a presença dos leigos. Depois, no período de 

férias, seminaristas e leigos eram direcionados para fazer o “repasse” dos cursos junto do 

povo, nas comunidades. Formavam-se duplas para ir às comunidades. Os seminaristas eram 

convidados a ir sem a batina, o que era uma ousadia diante das exigências da época. Por sua 

vez, as comunidades que iriam recebê-los não eram informadas de que acolheriam 

seminaristas ou religiosos. Estes iam para as comunidades como leigos. A intenção era de 

que fossem vistos como iguais, era uma forma de quebrar a distância entre religiosos e 

leigos e representava algo audacioso para a época. O destaque centrava-se assim na 

mensagem a ser comunicada, para que ela pudesse ter força por si mesma e não pela 

autoridade de quem a transmitia.  

Esta atitude despertava nos participantes a possibilidade de que eles também se 

tornassem multiplicadores ou comunicadores da mensagem recebida. Essa iniciativa, 

inovadora para a época, marcava indelevelmente a vida de quem dela participava. Ela 

propiciava, ainda que em germe, uma primeira e necessária aproximação entre clérigos e 

leigos. Futuramente, alguns destes seminaristas assumiram uma atitude pastoral próxima dos 

leigos no exercício de seu ministério presbiteral:  

A experiência, para nós, foi a melhor possível.[...] o contato com as 
comunidades, a aprendizagem bíblica – tudo aquilo era uma riqueza muito 
grande. A gente se sentia feliz por ter feito já alguma coisa de positivo, na 
prática, não apenas na teoria. E voltava para casa com mais entusiasmo 
pela Igreja, pelo ideal sacerdotal e religioso36. 

                                                                                                                                                      
SILVA, Denilson Mariano (Org.) Fermento, Sal e luz: leigos em “saída missionária”. Belo Horizonte: O 
Lutador, 2019, p. 15-26. Cito p. 16. 

36 Testemunho do Pe. José Lopes da Silva, sdn, que, na época de seminarista em Manhumirim, atuou 
como Pioneiro do Evangelho. Cf. ARAÚJO, O Movimento, p. 61. 
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Desde o início, destacou-se como algo próprio da dinâmica deste trabalho despertar e 

formar novas lideranças, apostar no potencial das pessoas e lhes confiar o trabalho de 

anunciar do Evangelho. Nesta linha, um dos seminaristas encantou-se de modo especial com 

esse trabalho e tornou-se muito próximo ao Pe. Geraldo Silva. Alípio Jacintho da Costa, 

religioso Sacramentino, em 1962, com 23 anos de idade fez os votos perpétuos e optou por 

não ser ordenado presbítero. Ele, de tal forma engajou-se nesta dinâmica, que tornou-se um 

de seus principais divulgadores37. Futuramente ele seria responsável por dar a ela um novo 

rumo e uma nova perspectiva. Com o trabalho bíblico desenvolvido, começaram a surgir 

novas lideranças em Alto Jequitibá, em Manhumirim, e em outras paróquias da Diocese de 

Caratinga-MG, bem como em Muniz Freire, Diocese de Cachoeiro de Itapemirim-ES38. 

Com a eminente adesão dos leigos e entusiasmo crescente com os encontros realizados, as 

“aulas bíblicas”, aos poucos, se tornaram “semanas bíblicas”.  

A Semana Bíblica durava mesmo uma semana. Ninguém tinha pressa. 
Pouca experiência, mas o trabalho era feito com entusiasmo. A vibração do 
povo crescia e levava os dirigentes das Semanas Bíblicas a se dedicarem 
inteiramente, com a convicção de estarem fazendo o que havia de melhor 
naquele momento39. 

No mesmo sentido testemunha João da Silva Resende, missionário Sacramentino, 

que participou desta dinâmica desde os seus inícios e é outra referência neste trabalho de 

evangelização: 

Naquela época tal trabalho se chamava Semana Bíblica – a gente ficava 
uma semana num lugar para ‘desbravar, como que para fazer uma roçada – 
porque aí tinha uma ideia interessante: você não pode, não consegue, 
colocar uma doutrina positiva aonde há dúvidas. Então se desbravava 
aquilo primeiro40. 

Para a semana bíblica havia uma forte divulgação, todos eram convocados, inclusive 

os protestantes. No início, aconteceram casos em que o número de participantes, membros 
                                                 

37 Um depoimento de Alípio Jacintho da Costa: “Minha primeira experiência foi na Semana Santa em 
Durandé-MG, de 15 a 22 de abril de 1962. No julho seguinte, a primeira Semana Bíblica de Durandé, com um 
outro membro do MAPE. Fiquei todo entusiasmado.” Na sequência o texto recolhe uma lista de embates com 
protestantes e espíritas. CARDOSO, Léssio Lima. Da apologética à conversão. Revista Diretrizes, Caratinga, 
v. 47, n. 777. p 25-34. jun. 2006. Cito p.27. 

38 Já em 1963 o trabalho do MAPE foi iniciado no Município de Muniz Freire-ES. Com alguns leigos 
que se despontaram formou-se uma equipe local para que o trabalho tivesse continuidade, a partir daí, ganhou 
força e se espalhou para outras comunidades da região. Cf. GOMES; ANDRADE, Mobon, p. 45. Há uma lista 
de locais onde aconteciam esses cursos. Cf. CARDOSO, Da apologética à conversão. Revista Diretrizes, 
Caratinga, v. 47, n. 777. P. 27-28. jun. 2006. 

39 GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 44-45. 
40 Ibid., p. 43. 
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de igrejas protestantes, era maior que o número de católicos. Perdurava o clima de disputas, 

de apologética. Os cursos aconteciam nas casas paroquiais ou em algum grupo escolar. 

Funcionava de modo muito improvisado. As pessoas dormiam no chão, traziam 

mantimentos para ajudar na alimentação, tudo muito simples. Depois do “treinamento” as 

pessoas eram enviadas para repassar o conteúdo estudado41.  

Havia momentos teóricos de explicitação dos textos bíblicos, da doutrina católica e 

momentos práticos. Os participantes eram convidados a ir à frente para apresentar um 

determinado conteúdo e para justificar as respostas dadas às perguntas de trabalho em grupo. 

Esta prática, posteriormente, ganhou o nome de plenário.  

Em meados da década de 1960, depois de experimentar um período de crescimento 

formando novos pioneiros, atingindo outras comunidades, criando um novo clima eclesial de 

alegria da fé e de entusiasmo com a Palavra de Deus, os cursos e semanas bíblicas 

começaram a perder um pouco de seu brilho, quer nos municípios mineiros, bem como no 

Espírito Santo. Os protestantes, já não apareciam para os embates, o interesse da parte dos 

católicos decaiu. Pe. Geraldo Silva tinha mudado o nome das “aulas bíblicas” para 

“esclarecimentos bíblicos”, mesmo assim, a participação sofria queda e as explicações 

tornavam-se enfadonhas. 

Houve a busca de aproximação com outras iniciativas da época. Pe. Geraldo Silva 

chegou a ir a Natal-RN para conhecer o trabalho pastoral de Dom Eugênio Sales, o 

“Movimento de Natal”. Ele passou 15 dias na região e teve oportunidade de visitar Nísia 

Floresta42 e São Tomé de Potengi, RN, para conhecer o trabalho aí realizado. Pode-se ver 

certo reflexo destas experiências do Norte no trabalho do Pe. Geraldo Silva nos trabalhos 

sociais que ele, posteriormente, desenvolve43. No entanto, a sua linha de reflexão bíblica 

permanecerá focada em uma perspectiva doutrinária e apologética. Posteriormente, quando 

acontece uma abertura dentro deste movimento de evangelização na linha das mudanças 

                                                 
41 “Em suas expedições missionárias, os pioneiros levavam sempre um roteiro onde encontravam, 

esquematicamente, o cursinho que iam passar nas capelas. Além disso, para a eventualidade de um debate – 
aliás, muito frequente –, os pioneiros partiam sempre munidos de uma caderneta, concebida pelo Pe. Geraldo, 
na qual as referências bíblicas mais importantes em apologética estavam organizadas por tema.” ARAÚJO, O 
Movimento, p. 56. 

42 Em Nísia, o projeto era contar com religiosas para o serviço de evangelização em paróquias que não 
eram assistidas por padres. Depois de um período de preparação e com apoio de uma equipe formada por 
sociólogos, assistentes sociais, agrônomos e nutricionistas, deu-se início ao trabalho que envolvia a 
dinamização de toda a vida paroquial, inclusive a formação de lideranças leigas. Cf. TEIXEIRA, A Gênese, p. 
67-72. 

43 Cf. BOTELHO, História dos Missionários Sacramentinos, v. II, p. 146; ARAÚJO, O Movimento, p. 
63. 
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advindas com o Concílio Vaticano II, sentir-se-á, o Pe. Geraldo Silva, desconfortável com os 

novos rumos tomados. 

Nesta época, o Brasil já vivia o período do golpe militar de 1964, em parte apoiado 

pela Igreja em função de evitar uma guerra civil, embora uma esquerda católica defendesse 

uma mudança radical em defesa dos pobres, dos oprimidos e injustiçados. O desenrolar dos 

acontecimentos, em prejuízo da vida e da dignidade do povo, iria fortalecer na Igreja o senso 

de solidariedade e lhe daria uma nova visão no modo de compreender a sua presença e 

missão na sociedade44. Por sua vez, o trabalho do MAPE seguia a mesma linha, mas não 

com o mesmo entusiasmo e sem os bons resultados de antes: 

Neste contexto, o MAPE começa a sofrer muitas críticas por estar 
continuando a falar somente da Bíblia, com suas citações e esclarecimentos 
muito voltados ainda para uma contraposição aos protestantes. O conflito 
vivido pelos Pioneiros neste momento é que não sabiam o que fazer diante 
disso tudo. E, na convicção de que faziam o melhor para divulgar a Palavra 
de Deus, continuaram desenvolvendo o seu trabalho apesar das 
adversidades45. 

A reflexão acontecia a partir da Bíblia, mas o seu foco era os opositores à fé 

católica46. Na medida em que estes se distanciaram e já não apareciam para os embates 

apologéticos, houve um enfraquecimento na participação dos cursos. O fato de não abrir-se 

para outras questões ligadas à vida, como as dificuldades surgidas a partir do golpe militar, 

denota que o empenho maior era em relação às questões de fé e doutrina. Embora houvesse 

um empenho social com o cuidado das estradas, com a construção de pontes, etc.47, a 

dimensão de justiça social ainda não fazia parte do horizonte desta dinâmica. E foi nesse 

clima de certo arrefecimento da caminhada que o sopro do Espírito impulsionou uma 

mudança na trajetória desta dinâmica de evangelização. Uma mudança que alargaria a 

perspectiva de defesa da fé para uma dinâmica abrangente, focada na organização de 

comunidades e na defesa da vida. Será a passagem do Movimento Apostólico dos Pioneiros 

do Evangelho – MAPE – para o Movimento da Boa Nova – MOBON –, objeto de nosso 

estudo. Em busca de maior clareza, eis as linhas gerais da dinâmica desenvolvida pelo 

MAPE. 
                                                 

44 Cf. MATOS, Nossa História, p. 170-175. 
45 GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 46. 
46 “O MAPE sofreu muitas críticas, por se ater somente ao trabalho de interpretação da Bíblia. Como 

tempo, passou a adotar uma nova perspectiva de evangelização e em meados da década de 1960, como curso 
“A Boa Nova”, atuando para a formação de comunidades e em uma lógica da participação do “Povo de Deus” 
na própria caminhada histórica.” ANDRADE, Durval Ângelo. MOBON: Perspectiva sociopolítica. In: SILVA, 
Fermento, p. 107. 

47 Cf. ARAÚJO, O Movimento, p. 67-70. 
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1.5 A dinâmica do MAPE 

De uma maneira sintética reunimos os principais elementos que compõem a 

dinâmica de trabalho do MAPE, procurando elencar desde o material didático, recursos, 

conteúdos e estratégias utilizadas para que sirvam de referência para identificar as mudanças 

ocorridas no desenvolver desta dinâmica de evangelização. 

Como já foi destacado acima, todo o trabalho se reveste de simplicidade e, 

naturalmente, sem muitos recursos ou aparatos para o exercício de sua dinâmica. Enquanto 

material didático faz-se uso de Bíblia, caderneta de anotações, folhetos e cartilhas 

mimeografadas ou impressas. Para as exposições durante “aulas” e “semanas bíblicas”, usa-

se de recursos como quadro negro, megafone, alto falante, quadros bíblicos e harmônio para 

ajudar nos cânticos. Esta simplicidade dos recursos e material didático, de baixo custo, 

favorecia para que os encontros pudessem ser realizados em qualquer parte, sendo acessível 

às comunidades empobrecidas. Cabe destacar que:  

Desde o começo o Pe. Geraldo quis dar um sentido de organização aos seu 
trabalho. Além das aulas bíblicas ele começou a publicar folhetos 
populares com suas ideia (sic) de levar a Palavra de Deus por toda parte e 
na linguagem simples, ao alcance de todos48. 

Havia algumas indicações para a realização dos trabalhos: a. começar afirmando uma 

verdade (doutrina) e depois comprovar a verdade com o texto bíblico49; b. ter muita 

paciência, nunca ter pressa50; c. nunca aceitar debates particulares com os protestantes, para 

evitar que dissessem que o Pioneiro não respondeu às suas questões51; d. repetir as lições até 

que fossem decoradas52; e. ter uma espécie de ‘fineza’ no trato: palavra mansa, falar baixo, 

chamar pelo nome53; f. conhecer a argumentação do outro54.  

                                                 
48 COSTA, Bodas, p. 8. 
49 “O Pe. Geraldo orientava em suas aulas que nestas ocasiões (debate com protestantes) a gente não 

tivesse pressa em citar o texto bíblico. Que o momento fosse aproveitado para se fazer a colocação dos 
ensinamentos da Igreja. Depois do texto citado, ninguém mais prestava atenção”. Ibid., p. 13. 

50 “Outra recomendação era que o pioneiro tivesse toda paciência do mundo e nada de pressa. 
Deixasse a impaciência para o adversário e, sobretudo, deixasse para o protestante a iniciativa de parar a 
conversa. Quem parasse primeiro era considerado derrotado, então o pioneiro não podia parar e não parava 
mesmo.” Ibid., p. 8. 

51 “Segurá-los em um assunto até o fim. Insistir no mesmo assunto com toda paciência. Quanto mais o 
adversário se impacientasse melhor. Citar os texto (sic) e sempre convidá-los a ler. Enquanto isso o pioneiro 
ficava calmo e preparando mais argumentos deixando-os, o mais possível, perdidos. Ibid., p. 16. 

52 “E era uma admiração geral ver e ouvir aqueles moços católicos falar com tanta desenvoltura com a 
Bíblia na mão, citando um punhado de textos bíblicos sem olhar em nenhum papel.” Ibid., p. 8. 

53 “Era importante usar palavras mansas. Falar baixo e sempre chamando o adversário pelo nome.” 
Ibid., p. 16. 
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Havia duas modalidades de encontros: As “aulas bíblicas” eram encontros menores, 

que ocupavam apenas uma parte do dia ou aconteciam à noite, variando de duas a quatro 

horas de duração, trabalhadas pelos pioneiros nas comunidades. Eram dirigidas a todos, 

inclusive a membros de igrejas protestantes. Serviam como o primeiro despertar para a 

importância da Bíblia e para a necessidade de defender a doutrina e a Igreja católica. As 

“semanas bíblicas” eram encontros que duravam a semana toda. Eram abertas a todos e 

aconteciam depois de feito o despertar através das “aulas bíblicas”. Funcionavam como um 

aprofundamento das “aulas bíblicas”. A parte do dia era dedicada ao estudo bíblico, de noite 

acontecia um momento celebrativo juntamente com outras pessoas da comunidade55.  

No tocante ao conteúdo apresentado, trabalhavam-se os temas polêmicos tais como: 

“Os irmãos de Jesus”, “As Imagens proibidas”, “Devoção aos Santos”, “A Igreja de Jesus 

Cristo”, “Pedro, Chefe da Igreja”, “O homem e seu destino”, entre outros. Para cada tema 

havia um resumo que era explicitado a partir da Bíblia e os participantes eram convidados a 

tomar nota dos textos56:  

 
Cada pioneiro tinha sua caderneta onde ele anotava os textos bíblicos pra 
que fossem passados para outros. E era feito assim: OS IRMÃOS DE 
JESUS: 
1. O nome dos chamados ‘irmãos de Jesus’ (Mc 6,3). 
2. Tiago era apóstolo e irmão de Jesus (Gl 1,19).  
3. Tiago, apóstolo, filho de Alfeu (Lc 6,12-16) 
4. O outro Tiago é filho de Zebedeu (Mt 10,1-4)57. 

 

No início, sobretudo, o resultado era surpreendente. Destacada animação da parte do 

povo e dos Pioneiros. Ser Pioneiro era algo importante. Despertava nas pessoas o “orgulho 

de ser católico” e o gosto pela Bíblia. Muitos adquiriam a Bíblia nos encontros, passavam a 

carregá-la com gosto, “de cabeça erguida”. Estancava a saída para outra igreja. Havia 

euforia em desbancar os protestantes58. Nesta fase, o foco da dinâmica de evangelização 

estava na busca de responder aos desafios da fé. 

                                                                                                                                                      
54 ”Quando eles se perdiam, esquentavam a cabeça, erravam as citações que citavam (sic), o dirigente 

católico se oferecia para ajudá-los, pois ele bem sabia onde o protestante queria ir.” COSTA, Bodas, p. 16. 
55 “Durante o dia estudava-se a Bíblia, usando as aulas bíblicas aprendidas com o Pe. Geraldo. À 

noite, diante de uma multidão que vibrava, usava-se um alto-falante a pilha na celebração de encerramento dos 
trabalhos do dia. O povo não se cansava. Ninguém tinha pressa de ir embora.” COSTA, Bodas,  p. 15. Entre 
julho e agosto de 1963 aconteceram “semanas bíblicas” em Dom Cavati-MG e Novo Horizonte-MG e Piaçu-
ES em janeiro e fevereiro de 1964 aconteceram “Semanas bíblicas” Caratinga-MG, Muniz Freire-ES, Piaçu-
ES. Cf. Ibid.,  p. 10-19. 

56 Alípio Jacintho da Costa, líder entre os “Pioneiros do Evangelho”, faz memória de sua atuação e 
relata, com detalhes, como eram feitos os esclarecimentos bíblicos. Cf. Ibid., p. 5-8. 

57 Cf. Ibid., p. 6. 
58 Cf. Ibid., p. 15. 
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1.6 MAPE: uma resposta aos desafios da fé 

Assim como a sede leva a procurar água, o desafio pastoral fez buscar outros 

caminhos. A novidade desta iniciativa não provém de uma teoria aplicada à pastoral, os 

desafios fizeram suscitar alternativas. A iniciativa das “aulas bíblicas” respondia à 

necessidade de contrapor-se às investidas protestantes contra os católicos. Essa forma de 

resposta vai se convertendo em uma nova prática e desenvolve uma nova atitude pastoral, 

ativa e missionária. Aos poucos, rompe-se o lastro das disputas em praças públicas onde os 

líderes maiores – padres e pastores – se digladiavam com a Bíblia nas mãos, tendo os fiéis 

como plateia, quais torcedores esperando a vitória do seu time: católico ou protestante. As 

disputas ainda continuam, mas agora ao nível do povo, das pessoas simples que começam a 

ter voz dentro das comunidades. Ainda que pelo viés da apologética, as disputas favorecem 

o emergir da presença ativa dos leigos nas comunidades. A principal ferramenta que levou a 

essa emersão foi a Palavra de Deus. Ela chegou às mãos dos leigos por meio da iniciativa 

das “aulas” e “semanas bíblicas”. 

Embora incipiente e sem um currículo de continuidade, as “aulas bíblicas” e 

posteriormente as “semanas bíblicas” converteram-se num instrumento de formação dos 

leigos. Nas cidades do interior, como no caso de Alto Jequitibá-MG, a prática catequética 

era na base do estímulo para decorar orações e verdades de fé do catecismo. Com essa 

prática, não se conseguia dar a devida sustentação à fé, que era mantida pela força da 

tradição religiosa e cultural dominantes. Constantemente confrontada com a forte presença 

de igrejas protestantes, sobretudo presbiteriana, os católicos tinham medo de um confronto 

com os opositores à doutrina católica. As “aulas bíblicas”, além de despertar um novo 

entusiasmo pela Igreja e pela fé católica, imprimia ardor, coragem e até orgulho por 

aprender a defender a doutrina a partir da Bíblia com a qual, frequentemente, eram atacados. 

Os leigos deixavam de ser receptores passivos de uma mensagem, eram iniciados em uma 

dinâmica que os convertia em sujeitos da evangelização, isto ainda antes do Concílio 

Vaticano II. 

Lavradores, pequenos sitiantes, alguns poucos trabalhadores urbanos e pequenos 

comerciantes começaram a fazer uso da Palavra de Deus e foram soltando a voz, 

descobrindo-se membros vivos de uma Igreja, capaz de demonstrar as razões daquilo que se 

acreditava. Começava a surgir uma nova compreensão da Palavra de Deus, não como o livro 

dos padres, mas como livro “nosso”: “meu”, “da minha família”, “da minha comunidade”. A 

Bíblia passou a ser companhia diária, era lida, com gosto, sem medo. Passou a fazer parte 
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das rodas de conversa nos terreiros, no dia a dia durante o trabalho na lavoura, nos pastos 

etc. Esse despertar indica a passagem da figura do fiel como um expectador passivo das 

cerimônias religiosas, para o fiel participante ativo, que conhece a Bíblia, defende sua Igreja, 

“prega a Palavra” e começa a torna-se sujeito no processo de evangelização59.  

Surgia algo novo, que ia além da celebração dos cultos e das rezas devocionais na 

comunidade. O início dos cursos bíblicos nas comunidades coordenados por leigos (e neste 

começo eram só homens) instaurava uma nova prática formativa no meio das comunidades. 

Houve uma aproximação entre a Palavra de Deus e os desafios enfrentados. O Evangelho 

começou a ser visto como algo que continha resposta aos desafios da fé. Há uma passagem, 

ainda que inicial, de uma busca de práticas religiosas em vista da salvação individual, com 

vistas a ganhar o céu, para um exercício comunitário. A fé começa a ser conversada, 

discutida em comunidade. Aos poucos se inicia uma maior valorização dos aspectos 

comunitários da fé. As pessoas vão se aproximando umas das outras, partilhando as 

descobertas feitas nas “aulas bíblicas” e animando-se com o sucesso alcançado nos trabalhos 

de multiplicação em outras comunidades.  

É inaugurado um novo espaço na comunidade. Nele, a Bíblia e o leigo ocupam um 

lugar central. Diferentemente do espaço devocional no qual a centralidade é o Santo e das 

missas cuja centralidade se dava na Eucaristia e visivelmente, na pessoa do padre. Nascia 

um novo espaço eclesial no seio das comunidades. Um nova forma de expressão da fé. Nas 

comunidades, nas quais o povo se reunia para a missa, para a reza do terço e para as 

devoções ao padroeiro, rezas do mês de maio e catequese, agora reúnem-se para cursos 

bíblicos administrados pelos próprios leigos. Ainda que aquela prática pudesse conter fortes 

traços de biblicismo e fundamentalismo, inaugura-se um espaço novo que dava centralidade 

à Bíblia, colocada nas mãos dos leigos e respondia a uma necessidade do povo naquele 

contexto específico. O viés era apologético e fundamentalista, mas por meio da Palavra de 

Deus, aqueles leigos vislumbravam “as razões de sua fé” (cf. 1Pd 3,15). 

Começava a acontecer uma espécie de apropriação da Bíblia por parte dos leigos, 

ainda que de forma muito elementar, a Bíblia começava a ser novamente “o livro do 

                                                 
59 Isto pode ser demonstrado no apresentação que ARAÚJO faz de um dos Pioneiros do Evangelho: 

“Jamir Sabino da Silva, era um rapaz simples da roça, com apenas o segundo ano primário. Ficou porém 
conhecido na região como aquele que ‘sabia a Bíblia de cor’. [...] Chegando a um lugarejo ou capela, reunido o 
povo, Jamir começava a pregação. Em seguida, apresentava os ‘slides’, que ia comentando. Aparecendo 
contestação, o debate era inevitável. Jamir não se esquivava – e estava preparado. E, assim, seguia o seu 
roteiro, retornando, depois de percorrer grande extensão, à casa paroquial de Carangola. Aí, recebia do Pe. 
Geraldo um novo cursinho e era, novamente, enviado em missão. O trabalho teve uma repercussão tão boa que 
Jamir passou a ser convidado por padres de outras paróquias para fazer pregações.” ARAÚJO, O Movimento, 
p. 55. 
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povo”60. Tem início um pequeno “pentecostes” a partir da Palavra de Deus. Quem estava 

com medo de ser desafiado nas questões religiosas, ganhou coragem para levantar a voz em 

defesa da sua fé e da sua Igreja. Quem estava escondido, no anonimato, encontrou forças 

para sair e ir a outros lugares, animado pela Palavra de Deus. Não havia ainda o despertar 

para a busca da unidade, cada qual defendia a sua parte da verdade, mas era algo importante, 

que surgia em uma cidadezinha do interior, longe dos grandes acontecimentos das capitais, 

de certo modo, em sintonia com a onda de Movimentos que criaram o ambiente para o 

Concílio Vaticano II61. 

Na busca de defesa da fé, há uma retomada da Bíblia; uma aposta na ação dos leigos; 

e uma acentuação na participação comunitária. Estes são elementos constitutivos desta 

dinâmica que se iniciava e que fazem parte do eixo da missão de Jesus: o anúncio da Boa 

Nova, o discipulado missionário e a vida em comunidade. 

Algo interessante se destaca quando aproximamos o trabalho dos Pioneiros do 

Evangelho à experiência de “catequese popular”, anterior ao Concílio, de iniciativa de Dom 

Agnello Rossi, em 1956, na Barra do Piraí-RJ. A experiência de “catequese popular” 

apostava no leigo para fazer frente às ameaças protestantes à fé católica. Mas nela, o leigo 

reunia o povo uma vez por semana para a leitura de uma lição catequética e lia a Bíblia, 

porém não podia falar. Devia restringir-se à leitura do material fornecido pela Diocese. Ele 

tinha acesso à Palavra, o que já representava um avanço, mas não podia comentar o seu 

conteúdo, no fundo permanecia um medo de que a ação dos leigos pudesse incorrer em erros 

de doutrina. Era uma forma de controlar os leigos, o que minimizava sua capacidade e 

relativizava sua influência no meio das comunidades62. Por sua vez, através do MAPE, na 

iniciativa de repasse das “aulas bíblicas”, o leigo lê a Bíblia e a explica. Ele relaciona um 

texto bíblico com outro. Tem de exercitar o pensamento, aprender a dominar a 

argumentação. O que ele tem nas mãos não é uma cartilha, mas um conjunto de citações que 

vão lhe dando segurança para tratar dos assuntos da fé. O leigo tem acesso à Palavra e 

explicita o seu conteúdo. E quando não sabe ler, pede a outro para ler e este “tira a 

mensagem”, ou seja, explicita o conteúdo bíblico, mesmo sem saber ler. O leigo tem maior 

autonomia, desenvolve suas potencialidades, seus dons e descobre-se como um 

                                                 
60 Expressão cunhada por Carlos Mesters. Cf. MESTERS, Carlos. O Uso da Bíblia nas comunidades 

cristãs de base. In: CONGRESSO INTERNACIONAL ECUMÊNICO DE TEOLOGIA. A Igreja que surge da 
base: eclesiologia das comunidades cristãs de base. São Paulo: Paulinas, 1980. p. 306. 

61 Cf. TEIXEIRA, A Gênese, p. 56-126. 
62 “O catequista não pode acrescentar nada, nem comentar o que leu, é uma comprovação do receio 

por parte do clero de ver limitado o seu poder deliberativo no que tange às questões da Igreja”. Ibid., p. 57. 



 

51 

evangelizador, se entusiasma com sua Igreja e vê-se a si mesmo como um instrumento de 

Deus a serviço da Igreja63. 

Em 1965, o trabalho do MAPE já tinha uma expressiva penetração em várias 

paróquias da Diocese de Caratinga e algumas no Espírito Santo. O destaque, no entanto, é 

para os núcleos que se organizaram como ponto de apoio para funcionamento dos cursos e 

centros a partir dos quais os leigos eram enviados para a missão nas comunidades. Cada 

núcleo tinha um coordenador leigo, responsável por um determinado número de dirigentes 

de grupos, que desenvolviam os trabalhos nas proximidades e onde fossem chamados64. 

Esses núcleos, além de sinalizarem a preocupação com a organização para avanço do 

trabalho, revelavam a ativa participação do leigo na dinâmica do MAPE. Vejamos o perfil 

dos leigos do MAPE. 

1.7 Perfil dos leigos do MAPE 

Um primeiro destaque e limite desta dinâmica é que para Pioneiro só eram 

escolhidos homens. Não havia ainda abertura para a participação ativa da mulher neste 

serviço de evangelização. A marca cultural de uma época que mantinha a mulher em 

situação de submissão. A mulher permanecia como a figura do lar, cuidava dos afazeres 

domésticos, dos filhos, sem uma presença pública, propriamente dita. 

Em resumo, o perfil do leigo que se forma através do MAPE e se constitui um 

Pioneiro do Evangelho, é um homem entusiasmado com a Palavra de Deus. Apesar da pouca 

capacidade de leitura, aprendia e sabia de cor várias passagens da Bíblia. Era um cristão 

destemido, “desembaraçado”, que havia vencido a timidez e não temia o confronto com os 

membros de igrejas protestantes65. Tinha um espírito missionário, saía pelas comunidades, 

falava com desenvoltura e estava pronto, a qualquer hora e, em qualquer lugar, para 

defender a doutrina católica e a Igreja.  

Importa ressaltar que não havia nenhum diploma, certificado, título ou carteirinha 

para quem participava das “aulas”, das “semanas bíblicas” e colaborava com o repasse do 

estudo nas comunidades. Essa característica acompanhou a dinâmica desse trabalho de 

                                                 
63 Em sua tese doutoral Fabrício Oliveira destaca apenas a semelhança entre esta experiência em Barra 

do Piraí e o MAPE: “O propósito do Mape (sic) e o de Barra do Piraí eram os mesmos”. OLIVEIRA, Religião, 
p. 51. 

64 Um informativo que circulava no seminário de Manhumirim, além de contar a história do 
surgimento do MAPE, faz um relato dos vários cursos e semanas bíblicas por ele desenvolvidos em cada 
município nos anos de 1962-1965. Cf. ANDRADE, Oswaldo. Mape conta sua história. Presença, 
Manhumirim, n. 12, p. 3, dez. 1965. 

65 Cf. ARAÚJO, O Movimento, p. 51. 
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evangelização e permanece até os dias atuais. Ela traz consigo a importância de procurar 

manter os leigos no mesmo nível. Ou seja, quem participou de um curso, não é mais 

importante que outros que não participaram. O curso não é uma escada, um grau a mais, é 

um caminho, um meio de capacitação para estar a serviço. Não um trampolim para elevar-se 

acima dos outros, é uma oportunidade para servir à Igreja na pessoa dos irmãos. Por isso o 

leigo do MAPE procurava despertar outros líderes, para reforçar o grupo dos Pioneiros e 

para a defesa da doutrina e da Igreja católica. Um cristão que tinha a inquietude de levar 

adiante a “mensagem”, referindo-se aquilo que tinha aprendido na Bíblia, através dos cursos. 

Seguro de estar com a verdade, a meta era “aprender e transmitir”, o trabalho marcante do 

Pioneiro era “anunciar a Palavra de Deus”66. 

Em síntese, este primeiro despertar para a defesa da fé e da doutrina, tirava o leigo da 

passividade, lhe imprimia um novo entusiasmo e ardor missionário. Ensaiava-se um início 

do que viria a ser uma vivência da fé consciente e enraizada na Bíblia, gerando uma maior 

convicção da adesão religiosa e maior participação efetiva do fiel leigo. Esta prática 

encontra um terreno propício para crescer a partir das mudanças advindas com o Concílio 

Vaticano II que gestarão uma mudança no MAPE. O grupo dos Pioneiros passa a ser 

conhecido como a “Turma da Boa Nova” e, posteriormente, virá a configurar o MOBON: 

Movimento da Boa Nova. 

CAPÍTULO 2 - DO MAPE AO MOBON 

O Concílio Vaticano II é tido como um período de “primavera eclesial”. Embora o 

Brasil vivesse um período difícil, verdadeiro “outono eclesial”, por causa do regime militar, 

instaurado em 1964, que dividiu o episcopado brasileiro: uma parte sentia-se aliviada por 

haver evitado uma guerra civil e afastado o perigo comunista, representado pelas forças de 

esquerda em ascensão; outra parcela do episcopado via a necessidade de implantar as 

exigências de justiça apontadas por João XXIII na encíclica Pacem in Terris, ainda mais 

quando as arbitrariedades e torturas por parte dos militares já atingiam líderes operários e 

cristãos leigos engajados. Em abril de 1962, o Plano de Emergência, votado pela CNBB, 

abria caminho para maior aproximação com o povo, reconhecimento do leigo como Igreja e 

o incentivo para que ele participasse mais ativamente nas tarefas temporais. A partir do 

Plano de Emergência e impulsionada pelo Concílio, a CNBB deu um passo adiante com o 

Plano de Pastoral de Conjunto, aprovado na 7ª Assembleia Geral da CNBB, realizada em 
                                                 

66 Cf. ARAÚJO, O Movimento, p. 53. 
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Roma, durante o Concílio, em 1965. Passo importante na busca criar meios e condições para 

que a Igreja do Brasil se alinhasse aos objetivos da ação da Igreja explicitados no Concílio 

Vaticano II. O Plano de Pastoral de Conjunto segue a linha da eclesiologia de comunhão, de 

uma pastoral de corresponsabilidade e aponta as Comunidades Eclesiais de Base como 

espaço privilegiado dos leigos para o seu testemunho missionário e seu engajamento 

temporal67. Em resumo: 

O PPC deu uma resposta original e pioneira ao apelo de renovação eclesial 
feito pelo Vaticano II. O Brasil, de fato, foi a única Conferência Episcopal 
que saiu do Concílio com um Plano Pastoral debatido e aprovado. Com 
isso, nossos bispos deram mostras de um efetivo exercício de colegialidade 
episcopal, amadurecida durante os quatros anos do Vaticano II (1962-
1965)68. 

É neste contexto que esta iniciativa de formação bíblica com os leigos, o MAPE, 

originada na Diocese de Caratinga-MG, conseguiu ultrapassar a esfera apologética e se 

converteu em uma nova dinâmica de evangelização. Os leigos passaram a ser preparados 

para ajudar na evangelização de outros leigos69, tendo como eixo a formação e animação de 

comunidades. Posteriormente, por dinamizarem nas paróquias e comunidades um curso com 

o nome de “A Boa Nova do Evangelho”70, ganharam o nome de “Turma da Boa Nova” e 

enfim, “Movimento da Boa Nova” – MOBON –. Este trabalho espalhou-se por várias 

dioceses do Brasil e, por onde esses leigos passavam esses leigos, formavam grupos de 

reflexão da Bíblia e motivavam a organização de comunidades. É dado comum na 

bibliografia existente que Alípio Jacintho da Costa é a figura responsável no processo de 

superação da apologética reorientando a dinâmica missionária para a linha de formação de 

comunidade. Os fatores que levaram a esta mudança, a partir de baixo e o perfil dos leigos 

que participam desta dinâmica é o que nos ocupa nesta parte da pesquisa.  

2.1 A superação da apologética 

Quando o trabalho do MAPE começava a dar sinais de cair na repetição e de não 

responder aos anseios do povo das comunidades, surgiu um fato novo que possibilitou uma 

                                                 
67 Cf. TEIXEIRA, A Gênese, p. 116-124. 
68 MATOS, Nossa História, p. 168. 
69 Cf. Texto de abertura de um dos primeiros subsídios produzidos pelo Movimento: “O orientador do 

curso deve buscar antes de tudo o despertar dos cursistas (sic), levando-os a aprender a refletir em grupos, 
plenários e orientando-os para a oração espontânea. O problema não é aprender muita coisa, mas sentir o gosto 
de descobrir. De ir descobrindo” (ANB, 1971. p. 02).  

70 Cf. BOTELHO, História, p. 222. 
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nova direção na dinâmica de evangelização. Dom José Eugênio Corrêa, então bispo de 

Caratinga-MG, chegara recentemente de Roma, onde participava das Sessões do Concílio 

Vaticano II. Ele ofereceu ao Pe. Geraldo Silva, uma bolsa de estudos para um curso de 

Catequese promovido pelo CELAM, na Universidade Católica de Santiago do Chile, em 

meados de 196671. O indicado para fazer uso dessa bolsa foi Alípio Jacintho da Costa, 

religioso irmão da Congregação72. Foi a oportunidade para um contato com as conclusões do 

Concílio Vaticano II. O caminho que permitiria a superação da linha apologética e a 

passagem para o trabalho de formação de comunidades enraizadas na Palavra de Deus 

através dos grupos de reflexão. As novidades do Concílio chegariam ao interior de Minas, às 

pessoas simples, de pequenas comunidades, configurando uma nova forma de atuação dos 

leigos do MAPE. O próprio Alípio testemunha:  

A vida no Chile pra mim foi, sem dúvidas, uma grande abertura. Tudo 
mudou a partir daí. [...] Os professores, influenciados pelo momento 
histórico em que estávamos vivendo, batiam forte contra nossos velhos 
costumes. Mesmo assim eu não percebia bem que as coisas estavam 
mudando. Na verdade, eu estava meio perdido no meio daquilo tudo. O que 
eu entendia bem era dos trabalhos dos pioneiros do Evangelho73. 

Processava-se uma lenta mudança em seu modo de pensar e de ver o próprio trabalho 

de evangelização. Os estudos feitos durante sete meses no Chile e a convivência com outros 

participantes foram destacando a importância da vida de comunidade. Seu trabalho 

conclusivo do curso catequético no Chile se converteria em um novo esquema de 

evangelização a ser trabalhado com os leigos. Ele foi gestado para seguir a dinâmica já 

existente das “semanas bíblicas” e por isso foi organizado em seis partes principais, tendo 

como diretriz a História da Salvação. Ele escolheu como tema: “A Boa Nova do Evangelho” 

e seis subtemas compunham o eixo da reflexão que pretendia servir como um forte apelo à 

conversão: 1. Evangelho; 2. Evangelização; 3. Conversão no Antigo Testamento; 4. 

Conversão no Novo Testamento; 5. Apostolado; 6. Vivência Comunitária74. Através da 

                                                 
71 Este curso aconteceu no ICLA – Instituto Catequético Latino Americano, fundado em 1961. O 

plano de estudos incluía história da catequese, sociologia religiosa, sagrada escritura, liturgia, doutrina moral, 
metodologia, psicologia e organização. Em 1972, na XIV Assembleia do CELAM, este Instituto, juntamente 
com outros institutos de Quito e de Medellín, se convertem em um só, de nível superior, o ITEPAL, Instituto 
de Pastoral do CELAM. Cf. CARDOSO, Da apologética à conversão, p. 28. 

72 Alípio já era religioso, mas não tinha curso superior. Pelo fato de destacar-se no trabalho do MAPE 
na formação dos Pioneiros do Evangelho e ajudar a estruturar o trabalho no Espírito Santo, tornou-se pessoa da 
confiança do Pe. Geraldo Silva, então Superior da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa 
Senhora e foi indicado para fazer o curso de Catequese no Chile. 

73 COSTA, Bodas, p. 21-22. 
74 O desenvolvimento deste trabalho foi usado como curso para as lideranças (cf. ABN, 1968). 
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conversão, o apelo passou a ser: “Testemunhar a nossa fé”75. Eis como Alípio, ainda no 

Chile, justifica sua nova proposta para o trabalho de evangelização no Brasil: 

Partindo das experiências passadas, vejo a possibilidade de levar avante 
essa obra dando início a uma verdadeira catequese de adultos com base na 
apresentação do Kerigma. Para tanto partiria dos seguintes itens: 1º 
Formação de uma equipe de trabalho constituída por elementos do clero 
secular, religioso e leigos; 2º O objetivo principal seria a formação de 
líderes cristãos capacitados para dedicar-se à catequese de adultos, no 
próprio meio em que vivem; 3º Os meios para atingir esse objetivo seriam: 
a) realizar cursos nas paróquias e capelas, onde encontramos as melhores 
possibilidades, promovendo nesse primeiro encontro uma vivência 
comunitária, um contato pessoal com a Palavra de Deus escrita e 
recrutamento de líderes; b) promover cursos de especialização para os 
líderes; 4º Estimular o ensino catequético renovado nas paróquias, colégios 
e grupos escolares; 5º A organização do ensino religioso na Diocese será 
iniciada no momento oportuno. Santiago do Chile, 22 de outubro de 1966. 
Alípio Jacintho da Costa76. 

Esta proposta significava uma mudança de eixo dentro do trabalho do MAPE, 

deixava de lado os esquemas apologéticos e os estudos bíblicos passavam a direcionar-se 

para a vida cristã em comunidade. Era preciso encontrar outra forma de anunciar a Palavra 

de Deus. Esta passagem aconteceu aos poucos e enfrentou resistências quer da parte do Pe. 

Geraldo Silva, quer de alguns pioneiros. Alípio temia apresentar as mudanças e tocar nas 

falhas do trabalho com ele e concluiu:  

A saída seria apresentar a mensagem da Igreja dentro do espírito do 
Concílio Vaticano II. A outra questão era aproveitar tudo de bom que o 
MAPE nos trouxe. A Bíblia na mão do povo foi uma grande conquista. O 
interesse pela palavra de Deus, pelo anúncio da palavra por leigos que 
falavam uma linguagem à altura do povo. A questão de saber citar os textos 
bíblicos de cor era muito bom. Trazia segurança para os católicos. As 
lideranças do meio rural ou urbano, gente humilde aprendendo a falar em 
público, a usar palavras como DIÁLOGO etc.77. 

E foi algo processual, como a água da nascente de um rio que aos poucos vai 

descobrindo e traçando o seu próprio leito. Alguns sinais desta apologética ainda 

acompanharam o trabalho por algum tempo, não se superou essa perspectiva de uma só vez. 

Eis os primeiros passos depois da volta do curso no Chile:  
                                                 

75 Eis o que ele destaca nesse sentido: “Nosso objetivo é buscar um aprofundamento de nossa 
conversão. A confissão é o Sacramento da conversão, do arrependimento. É isso que importa para nossa vida 
de Igreja. E, assim, fomos focalizando a mensagem no sentido de nos levar ao testemunho de vida em 
comunidade. Nunca pensei em criar outro movimento e, muito menos, em cancelar o Movimento dos Pioneiros 
do Evangelho.” COSTA, Bodas, p. 24. 

76 CARDOSO, Da apologética à conversão, p. 28-29. 
77 COSTA, Id., p. 22; Cf. OLIVEIRA, Religião, p. 65; e GOMES. ANDRADE, MOBON, p. 47-48. 
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No lugar de levar um esquema pronto, levei ideias que eu havia colhido em 
minhas longas reflexões e, na medida em que eu ia expondo, os 
participantes do encontro foram entrando na conversa e me dando o rumo 
que eu devia seguir. [...] No final daquele encontro eu tinha já os rabiscos 
de um encontro que era aperfeiçoado em outros momentos. Fazendo e 
aprendendo, fui criando coragem e comecei a insistir com mais convicção 
em certos pontos da mensagem. Buscava sempre provocar o diálogo na 
apresentação dos temas78. 

Esse “provocar o diálogo” indica que os participantes, durante os estudos bíblicos, 

não ficavam apenas como ouvintes, numa atitude passiva. Havia uma participação ativa, 

uma interação entre o dirigente e os demais integrantes dos encontros. Alípio Jacintho relata 

que em um curso realizado em Carangola-MG, foi advertido pelo pároco de que gastava 

tempo demais ouvindo tantas “conversas”, indicando que deveria tratar “questões mais 

importantes”. Ele respondeu procurando mostrar que aquelas “conversas” eram mais 

importantes que a própria palestra: “Levar um grupo a se interessar pela religião, falar com 

espontaneidade é uma vitória. Não resolve despejar verdades profundas sobre quem não as 

escuta. O diálogo leva ao interesse. O interesse leva à participação”79. Dar voz aos 

participantes era, na verdade, romper com o monopólio da fala, relegado aos clérigos e 

religiosos. Era dar oportunidade para a pessoa se expressar, reconhecer-se como participante 

daquele processo, isto favorecia o exercício do pensar e a tomada de consciência da própria 

pertença à Igreja. Ainda que não chegasse a ser nomeado dessa forma, tratava-se de uma 

iniciativa que se colocava em sintonia com a perspectiva eclesial do Concílio Vaticano II, da 

Igreja “Povo de Deus”, na qual todos participam da comum dignidade de batizados (cf. LG 

10, 31, 32).  

Esta reconfiguração do trabalho com os leigos aconteceu através de um alinhamento 

da missão do MAPE com a caminhada da Igreja, no caso, com o Concílio Vaticano II. A 

Diocese de Caratinga mostrou abertura e deu espaço para o avanço do trabalho com os 

leigos80: 

 
 

                                                 
78 COSTA, Bodas, p. 25-26. 
79 Ibid., p. 26. 
80 Chama a atenção um relato da revista Diretrizes, informativo da Diocese de Caratinga: “Leigos 

estão construindo Igreja”. Reporta o movimento de Evangelização com os cursos realizados e que o bispo 
diocesano colocara o Seminário da Diocese à disposição para acolher os cursos de formação de leigos, não 
seriam cobradas taxas, o povo traria o mantimento. “Assim como serve para formar padres, serve para formar 
líderes leigos. Tudo é Igreja, disse D. Corrêa.” O tema do curso foi “Evangelização”. A matéria relata ainda em 
outro curso de base nas comunidades, “para ambos os sexos”. Os temas trabalhados foram: “Importância da 
fé”, “A palavra de Deus que suscita e alimenta a fé”, “A vivência da fé”. Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). 
Leigos estão construindo Igreja. In:  Diretrizes, Caratinga, n. 73, p. 01, nov. 1967. 
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A Igreja de Caratinga deposita esperança neste movimento. É um 
movimento de Evangelização, é uma conscientização dos líderes neste 
momento em que a Igreja vive, é o leigo assumindo sua posição na Igreja. 
Toda pastoral vocacional hoje é levar o homem a uma opção de vida. E 
este ‘movimento de leigo’ vem responder ao problema mais urgente da 
Igreja - formação de verdadeiros cristãos81. 

 
Esta sintonia com a caminhada da Igreja constituirá, em anos posteriores, um marco 

na dinâmica desenvolvida com os leigos e a partir deles. Haverá uma constante preocupação 

de seguir os planos pastorais da Igreja local, de cada diocese que acolhe a dinâmica de 

formação de lideranças, bem como uma sintonia com os Documentos da CNBB e com os 

Documentos do Magistério, mais atuais. Os cursos de base e de formação de lideranças 

serão pensados e repassados em sintonia com a caminhada da Igreja. Mas neste período de 

seu desenvolvimento, outro fator que ajudará a ampliar os trabalhos estendendo os cursos 

para outras localidades, é a criação da comunidade itinerante da Vargem Grande. 

2.2 Comunidade missionária itinerante 

Terminado o seu mandato de Superior Geral, Pe. Geraldo Silva fica liberado pela 

Congregação para os trabalhos do MAPE e, no ano de 1968, passa a residir em um distrito 

de Alto Jequitibá-MG, conhecido como Vargem Grande, hoje, Distrito Pe. Júlio Maria82. De 

início fazia parte desta comunidade: Pe. Geraldo Silva, Alípio Jacintho da Costa, e José 

Maria, um leigo, Pioneiro do Evangelho, animador dos cânticos nos encontros. A casa em 

que residiam tinha um salão onde se realizavam os cursos. Ela tornou-se um centro de 

evangelização e de formação de lideranças na época83.  

Em 1970, terminado o curso de Teologia, em Belo Horizonte, e tendo feito a opção 

de permanecer como religioso irmão, João da Silva Resende, que já trabalhava como 

Pioneiro nos cursos do MAPE, durante de férias, passou a integrar a equipe missionária 

itinerante, na Vargem Grande. Ele ajudava na formação de lideranças leigas e, no 

desenvolver dos acontecimentos, será responsável por imprimir uma nova característica na 

                                                 
81 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Leigos estão construindo Igreja. In:  Diretrizes, Caratinga, n. 73, 

p. 01, nov. 1967. 
82 Em homenagem a Pe. Júlio Maria de Lombaerde, Missionário da Sagrada Família que veio para o 

Brasil em 1916. Trabalhou em Manhumirim de 1928 até 1944, quando morreu, vitimado por um acidente, na 
serra da Vargem Grande. 

83 Embora o MAPE existisse como personalidade jurídica, ele não tinha uma sede para encontros. Era 
intenção do Pe. Geraldo Silva criar um ponto de apoio para os trabalhos do MAPE. Cf. ARAÚJO, O 
Movimento, p. 65. 
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dinâmica de evangelização: o uso de uma linguagem simbólica, por meio de parábolas e 

comparações, à qual nos dedicaremos adiante84. 

Uma vez liberado para os trabalhos do MAPE, Pe. Geraldo Silva recebeu a missão de 

atender uma extensa área missionária85. Além do atendimento sacramental, ele, juntamente 

com a equipe itinerante da Vargem Grande e com o trabalho dos Pioneiros do Evangelho, 

começou a multiplicar os cursos de formação de lideranças. Por meio da influência do 

Alípio Jacintho, os cursos vão migrando da linha apologética para a formação de 

comunidades, como vimos acima. O que se reforça ainda mais com a presença e atuação de 

João Resende, que concluíra o curso de Teologia e trazia consigo as novidades do Concílio 

Vaticano II. Faz-se importante notar que houve resistência à mudança da parte de alguns 

Pioneiros, bem como da parte do Pe. Geraldo Silva86. No entanto, Dom Correia, bispo de 

Caratinga, que participara do Concílio, reconhece, de maneira sóbria, a linha conciliar do 

trabalho com os leigos:  

Um trabalho gigantesco, em extensão e profundidade. É o trabalho por 
excelência da Igreja post-conciliar (sic). Padres somos tão poucos! Os 
padres devem ser mais supervisores e animadores das comunidades. 
Devemos deixar para os leigos tudo o que os leigos podem fazer. 
Caminhamos decididamente para a diversificação dos ministérios: foi-se o 
tempo em que só o Padre sabia, mandava e fazia tudo. Ninguém pode ser 
universal, hoje sobretudo87. 

Como fruto do Concílio Vaticano II, começa a surgir uma ênfase na figura dos 

leigos. Terreno favorável para o avanço dos trabalhos de evangelização. Um dos enfoques 

principais era despertar a consciência das pessoas para o fato de que a vida de fé não se 

resumia apenas em práticas religiosas, mas orientava-se para a vida cotidiana em família e 

em comunidade. Surge a necessidade de testemunhar a vida cristã em tudo o que se fazia: a 
                                                 

84 Alípio comenta a presença do João Resende no Movimento: “O João trouxe aprofundamento para o 
nosso Movimento de Evangelização e uma metodologia prática, falando sempre em parábolas, suas 
comparações tiradas da vida. [...] Ele nos ajudou muito criando o tema ‘O Evangelho na vida’. A partir daí 
nossos trabalhos cresceram e ganhamos a confiança de mais gente” COSTA, Bodas, p. 27; GOMES; 
ANDRADE, MOBON, p. 52. 

85 Esta área abrangia aproximadamente 50 comunidades, localizadas nos municípios de Chalé, 
Conceição de Ipanema, Espera Feliz, Manhuaçu, Manhumirim, Luiz Burgo e Alto Jequitibá. Cf. ARAÚJO, O 
Movimento, p. 65. 

86 Assim relata João Resende: “Houve um fato que eu acho importante nesse trabalho, é que na hora 
em que o trabalho começa a partir para esse tipo de coisa – formação de comunidade – o padre que iniciou a 
experiência não acompanhou bem. Achou de fato que aquele sistema de querer ‘imunizar’ o católico era 
importante, Né! (sic) Nós continuamos juntos até 1974, mas assim: ele mais com a parte ministerial, e nós mais 
com a parte de comunidade. A gente notou que houve assim, não foi um racha, mas houve uma separação 
amigável, e aí eu senti um pouco como Paulo e Felipe...” GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 50. Havia, sinais 
de uma divergência de linha pastoral, mas não chegou a tornar-se um conflito. Cf. OLIVEIRA, Religião, p. 66. 

87 CORRÊA, José Eugênio. Comunidades do Padre Silva. In: Diretrizes, Caratinga, n. 154, p. 02, jul. 
1971. 
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fidelidade à vida em família, a honestidade no trabalho, a transparência nos negócios, o 

respeito humano no lazer, etc. A ligação da fé com a vida começava a brotar. 

No entanto, apesar dos avanços da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, e das 

tomadas de posições da Igreja em Medellín88, diante da grave situação da América Latina, 

não havia ainda um despertar para a dimensão sociopolítica. Havia uma preocupação com a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, como veremos adiante, mas não se tinha chegado 

à consciência de uma situação de injustiça social. A ênfase estava na formação de lideranças 

e na organização de comunidades. Havia boa aceitação dos cursos, um clima de alegria e 

fraternidade e, por causa do tema trabalhado: “A Boa Nova do Evangelho”, os cursos foram 

nomeados, pelos próprios participantes, como “curso de Boa Nova”.  

Como vimos acima, a cada curso realizado nas comunidades, Alípio Jacintho tomava 

nota das reflexões que davam resultado e enriquecia o material que tinha sido produzido no 

curso catequético, no Chile. Acreditamos que a cartilha “Anúncio da Boa Nova” com 

imprimatur de Dom José Eugênio, datado de 22 de maio de 1968, seja o primeiro impresso a 

ser usado para a realização dos cursos. Ele traz um considerável número de citações dos 

Documentos do Vaticano II e, na nota explicativa introdutória, o destaque é para a 

renovação: “tempo de renovar”, “mensagem de renovação”, “homem novo”, “cristão 

renovado”. A nota deixa claro que o material não dispensa a participação nos cursos de 

formação, antes, o exigem:  

As lições fazem parte de um plano global. Sozinhas ou insuladas, podem 
dar ocasião a malentendidos (sic). São um roteiro que, escrito, é apenas um 
corpo. A alma é-lhe infundida nos cursos e encontros, para os quais o 
desenho desse corpo é um convite e não deixa de ser uma recordação para 
os que deles já participaram (ABN, 1968, p. 1)89. 

Já em 1968, temos o relato de leigos orientados pelo Alípio Jacintho que se espalham 

pelas Paróquias e comunidades da Diocese de Caratinga-MG, por ocasião da Semana Santa, 

para um trabalho missionário. Havia estudo durante o dia, com grupos menores de 30 a 50 

                                                 
88 As conclusões de Medellín tardaram a chegar no Brasil, devido à repressão do golpe militar. 

Praticamente só veio a eclodir com a difusão da mensagem de Puebla, em 1979. 
89 Esta cartilha está dividida em três partes. As duas primeiras parecem mais direcionadas a encontro 

com o povo em geral das comunidades: “Somos família de Deus” p.2-16; e “O pai nos espera” p. 17-34. A 
terceira parte: “A Boa Nova do Evangelho” p. 35-49, traz a indicação: “Para líderes”, cujo conteúdo 
corresponde ao curso da Boa Nova que será um dos principais cursos de formação de lideranças do MOBON, 
com a finalidade de preparar os leigos para atuarem mais diretamente na multiplicação de cursos nas 
comunidades. Mais à frente esse conteúdo será analisado para captar o que ele nos revela sobre esta dinâmica 
de evangelização nesta fase (cf. ABN, 1968). 
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pessoas e celebrações à noite, reunindo toda a comunidade com boa participação90. Havia 

propostas que procuravam atingir uma paróquia por inteiro, como em Tarumirim-MG, na 

qual nove leigos, juntamente com o Alípio Jacintho se organizaram em duplas para percorrer 

as várias comunidades da paróquia91. Nesta época, o acento dos cursos gira em torno de um 

apelo à conversão. 

2.3 Boa Nova um apelo à conversão 

Algo muito recorrente no material produzido é o apelo à conversão. Toda a Escritura 

Sagrada é apresentada, sobretudo no curso do Boa Nova, como uma caminhada de 

conversão. Este apelo de conversão foi-se firmando por duas vias. De um lado o Alípio 

Jacintho organizava um plano de curso para a liderança, que tinha como eixo a conversão a 

partir da Bíblia. 

Através do curso do (sic.) Boa Nova, passamos a refletir a origem do 
cristianismo que não começou por ministrar sacramentos, mas pelo anúncio 
da Palavra provocando fé e conversão. Insistimos sobre a vida comunitária. 
Os bons costumes. A vida familiar. Religião não era só dentro da Igreja. 
Ela teria de estar conosco no trabalho e no lazer92. 

De outro lado, João Resende, portando consigo os frescores do Concílio Vaticano II, 

escreve uma cartilha: “Fidelidade ao Evangelho”93, que nos oferece a nova tônica do 

trabalho que era desenvolvido na formação de lideranças nesta época. Embora a cartilha 

possua uma única citação explícita de um documento do Concílio, constantemente ela cita 

expressões como: “voltar às fontes”, “renovação”, “espírito do Concílio”. Um claro aceno de 

                                                 
90 O conteúdo era chamado de “aulas” e correspondia aos temas que encontramos na cartilha ABN de 

1968. Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Leigos fizeram missão durante a Semana Santa! In: Diretrizes, 
Caratinga, n. 83, p. 05, mai. 1968.  

91 No mês de junho de 1968, nove leigos administram cursos nas comunidades da Paróquia de 
Tarumirim-MG. Pe. Romil Rolin, pároco da Paróquia Maria das Graças, na Guanabara, região operária de 
Leopoldina, soube desse trabalho com leigos e veio a Tarumirim para ver de perto esta iniciativa. Ele faz um 
relato interessante: “A hora é realmente dos leigos e estou convencido de que só eles poderão salvar o Brasil da 
ignorância religiosa. Parabéns à Igreja de Caratinga pela vanguarda destes homens arregimentados nestes 
encontros de base, [...] Os sacerdotes sozinhos, nada mesmo podem fazer. Apoiados nestes leigos bem 
treinados, farão maravilhas! E eles existem em todas as nossas paróquias. Que o sacerdote realmente não 
atrapalhe a ação do Espírito Santo e saia em campo à procura dos líderes, e os assista, para a formação 
religiosa dos nossos fiéis e para a maior gloria de Deus. Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Nove leigos deram 
curso de Evangelização na Paróquia de Tarumirim. In:  Diretrizes, Caratinga, n. 89, p. 01, ago. 1968. 

92 COSTA, Bodas, p. 28. 
93 Esta cartilha é o texto base do curso “Evangelho na Vida” citado acima do qual Alípio comenta a 

respeito da chegada do João Resende no grupo de missionários: “O João trouxe aprofundamento para o nosso 
Movimento de evangelização [...] Ele nos ajudou muito criando o tema O EVANGELHO NA VIDA. A partir 
daí nossos trabalhos cresceram e ganhamos a confiança de mais gente.” Ibid., p. 27.  
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que as decisões conciliares davam um novo rumo à dinâmica deste Movimento de 

Evangelização. Logo de início, ao tratar da evangelização, a cartilha aponta que: “sua 

finalidade é a mudança de vida que se chama fé e conversão.” É preciso “voltar às fontes” e 

“procurar viver o cristianismo com aquele mesmo espírito que elas (primeiras comunidades 

cristãs) viviam”. E, logo em seguida, sem explicitar detalhes, a cartilha fala de “falhas em 

nosso trabalho evangelizador” e assim expressa: “Paralisamos aquilo que deveria estar em 

movimento. Por isso a religião influenciou bem pouco em nossa vida”. Já se reconhecia 

como “falha” o excessivo embate com os protestantes, uma vez que o Concílio Vaticano II 

apontava para a dimensão ecumênica; destacava a necessidade de firmar o testemunho e a 

coerência de vida, alicerçadas na Palavra de Deus; apresentava, ainda que brevemente, os 

traços da catequese da Igreja primitiva, um pouco da história da catequese no Brasil e a 

necessidade de “renovar a evangelização” 94. Em todo o texto, uma tônica era a aproximação 

da missão dos apóstolos na Bíblia com a missão dos líderes do Movimento da Boa Nova. E 

ainda, o anúncio devia levar em conta a situação concreta da pessoa: 

Concretamente, os homens estão sempre situados: o lugar onde moram, a 
família de origem, condição econômica, etc. Se a evangelização não se 
entrosar dentro da situação do homem, a mensagem não se transmite (sic). 
Não basta a boa vontade, nem a santidade do evangelizador, nem sequer o 
conhecimento perfeito da evangelização. Quem não leva em conta a 
situação do sujeito, não atinge o homem e fala em vão. Jesus estava sempre 
atento à situação de seus ouvintes95.  

Estar atento à situação dos ouvintes era um apelo para as lideranças que dirigiam 

cursos para outros leigos nas comunidades. Já não era suficiente, decorar os textos, chegar 

com uma “verdade”, um conteúdo que todos deveriam, simplesmente, aceitar. É preciso 

aprender com Jesus e os apóstolos: “Em uma palavra, devemos buscar nosso modelo no 

próprio Cristo, que anunciou sua Mensagem ao mundo, dentro de um método adaptado a 

seus ouvintes”96. Permanece a centralidade da Bíblia em todo o trabalho, mas agora de uma 

nova forma. Era preciso anunciar o Evangelho para que ele pudesse ser vivido, colocado em 

prática. Sair em missão com a preocupação não apenas de anunciar uma “religião 

verdadeira” mas, sobretudo, de anunciar uma “religião autêntica” que brotava do Evangelho, 

que apontava o que devia ser transformado na vida da liderança e na vida das comunidades. 

                                                 
94 Cf. MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. Fidelidade ao 

Evangelho. Manhumirim: O Lutador, 1969. p. 03-05. A autoria desta cartilha por João Resende foi por ele 
confirmada presencialmente ao autor desta tese. 

95 Cf. Ibid., p. 6. 
96 Cf. Ibid., p. 14. 
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E assim finaliza a cartilha: “Vamos agora, à busca de uma mentalização nova. Esperamos 

assim que teremos um cristianismo vivo. Dentro de uma nova estrutura e mentalidade 

renovada, poderemos ver surgir uma nova Igreja segundo Cristo”97. 

Nota-se uma analogia entre “mentalização” e “mentalidade renovada”. A primeira 

faria referência à prática anterior de decorar os textos bíblicos, os “amarradinhos” que eram 

usados nas disputas apologéticas e que já não respondiam às necessidades das comunidades. 

A “mentalidade renovada” era a exigência que se apresentava a todos para acolher o 

“espírito” do Concílio e abraçar as mudanças advindas com ele. Todos eram chamados a 

uma renovação, a uma verdadeira conversão. 

Vimos acima que o trabalho se estende para novas frentes, formando comunidades, 

despertando novas lideranças, incentivando a reflexão da Palavra de Deus em grupos e 

plenários. Surge, na caminhada evangelizadora da Boa Nova, um avanço na dinâmica de 

evangelização ultrapassando as fronteiras diocesanas. 

2.4 Avanço para outras dioceses 

É uma época de expansão dos trabalhos. Alípio Jacintho e José Maria, em agosto de 

1969, vão ao Paraná, às paróquias Fênix e Barbosa Ferraz, Diocese de Campo Mourão-PR. 

Realizam encontros de formação com os leigos a partir da cartilha “Anúncio da Boa Nova”, 

destacada como “uma boa maneira de introduzir a pessoa à leitura da Bíblia.” Para dar 

continuidade, três outros líderes do Movimento voltarão ao fim do ano, com o objetivo de 

incentivar os trabalhos de evangelização nas comunidades e formar “equipes de base” que 

posteriormente receberão o nome de “grupos de reflexão”98.  

Devido à divulgação na Revista Diretrizes99, o trabalho de evangelização através dos 

leigos despertava a atenção de padres de outras localidades. Em outubro de 1969, dois 

padres da Diocese de Santos-SP vieram conhecer de perto o trabalho de formação de leigos. 

Encontraram-se com Alípio Jacintho em Taquaruna, município de Alto Jequitibá-MG100. O 

mesmo aconteceu com Frei Olívio Teodoro, da Arquiocese de Goiânia-GO que veio à 

Diocese Caratinga-MG no mês de novembro de 1969. Ele participou de um curso de base na 

paróquia de São João do Oriente-MG e de um curso da “Boa Nova” na Vargem Grande, 

                                                 
97 MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. Fidelidade, p. 16. 
98 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Movimento de Evangelização foi ao Paraná. In: Diretrizes, 

Caratinga, n. 111, p. 01, set. 1969. 
99 Órgão de informação oficial da Diocese de Caratinga-MG. 
100 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Padres de Santos vieram ver Pastoral Rural. In: Diretrizes, 

Caratinga, n. 114, p. 01, out. 1969. 
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distrito de Alto Jequitibá-MG. Fruto desta visita ficou marcado um curso para formação de 

líderes, na Diocese de Goiânia-GO, para o mês de agosto de 1970101. Nesta ocasião começou 

a popularizar-se o nome “Boa Nova”, que era o curso de formação de lideranças que se 

converterá, posteriormente, no nome deste Movimento de Evangelização102. 

Nesta ocasião, verifica-se uma abertura da parte dos padres da Diocese em relação ao 

trabalho de evangelização feito pelos leigos. Um encontro de padres e leigos do Decanato de 

Carangola, Diocese de Caratinga-MG, reforçou o trabalho dos leigos e a necessidade de 

formação de comunidades de base:  

O trabalho que os Padres do nosso decanato estão fazendo está produzindo 
os sazonados frutos que já se esperavam. E oxalá que outros Decanatos 
também se arremessem para esse trabalho de apostolado, colocando todos 
os leigos para a luta e para o testemunho de vida, formando pequenas 
comunidades103.  

Havia um clima favorável ao avanço dos leigos provocado pelo Concílio Vaticano II 

e pela Conferência Geral do Episcopado Latino Americano de Medellín. Isso se refletiu no 

encontro dos Bispos do Leste II (Minas e Espírito Santo), após a reunião realizada em 

Venda Nova do Imigrante-ES como preparação para a Assembleia Geral da CNBB, que 

aconteceu em maio de 1970 e teve como tema principal a questão dos leigos104.  

Havia o apoio de Dom José Eugênio Corrêa, bispo de Caratinga-MG e do Mons. 

Raul Motta de Oliveira, coordenador de pastoral, apoiador deste trabalho de evangelização e 

muito entusiasmado com as Conferências Religiosas Populares e, posteriormente, com os 

grupos de reflexão. Dom Corrêa se colocou como protagonista nesta ação evangelizadora: 

“Começamos com uma pequena equipe, que dava cursinhos aqui e ali, buscando rumos. 

Formou-se a equipe diocesana. Ela existe como equipe central105. Mas, agora por toda parte 

                                                 
101 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Evangelização Rural em Goiás. In: Diretrizes, Caratinga, n. 

116, p. 01, nov. 1969. 
102 Cf. ID. Em Conceição de Ipanema, mais uma vez... In: Diretrizes, Caratinga, n. 114, p. 02, out. 

1969. Referindo-se ao “curso da Boa Nova, coordenado pelo Alípio” em Conceição de Ipanema, Diocese de 
Caratinga-MG. Posteriormente, João Resende em um breve artigo à Revista Diretrizes explicita: “...o trabalho 
já tinha se desenvolvido em grande parte da Diocese de Caratinga e Dioceses vizinhas. A partir de então, 
(1968-1970) passa a ser conhecido como Movimento de Evangelização da Diocese de Caratinga”. RESENDE, 
João Silva. O que é o MOBON. In: Diretrizes, Caratinga, v. 25, n. 567, p. 11-12, dez. 1988.  

103 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Encontro de leigos do Decanato de Carangola. In: Diretrizes, 
Caratinga, n. 116, p.2, nov. 1969. 

104 Cf. ID. Encontro dos Bispos e Coordenadores de Minas e Espírito Santo. In: Diretrizes, Caratinga, 
n. 116, p.1 e 4, nov. 1969. 

105 Esta Equipe Central se denomina tanto como “Equipe Diocesana de Evangelização” quanto 
“Movimento de Evangelização da Diocese de Caratinga”. Alguns subsídios produzidos para cursos com os 
leigos não trazem o nome de um autor, antes são assinados por esta Equipe. 
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há líderes que dão cursos. E os cursos se multiplicam”106. Dom Corrêa acreditava que esta 

dinâmica era um importante caminho para a formação e organização de comunidades: 

E vê-se que essas comunidades vão se estruturando mesmo como 
comunidades: há mais entrosamento, consciência de ser Igreja, reflexão à 
luz do Evangelho, em comum, e reflexão prática. É o Evangelho 
informando e formando vidas, inquietando, e fazendo partir para outros 
campos, como o da saúde popular e outros, para cuidar do homem todo. 
[...] É o trabalho por excelência da Igreja post-conciliar (sic)107. 

Outro avanço importante aconteceu na Paróquia de Eugenópolis, Diocese de 

Leopoldina-MG. Nos anos de 1969 e 1970, havia um trabalho intensivo de evangelização 

promovido pelos leigos sob a orientação do Alípio Jacintho108. Pe. Guinael Kirondel109 

alegrou-se com a formação de novas comunidades na paróquia e com a criação das “equipes 

de base”: “Estão funcionando nestas 12 comunidades, 34 equipes de base, bem organizadas, 

vivas. [...] É uma nova esperança para a paróquia”110. Pe. Guinael acompanhava de perto os 

cursos percorrendo as comunidades. Uma vez por mês ele participava do plenário, que era 

uma reunião com as várias equipes de base de uma comunidade, para partilhar o resultado 

da reflexão feita durante o mês111.  

O bispo de Cáceres, MT, depois de participar da XII Assembleia da CNBB, veio a 

Caratinga para conhecer o trabalho de evangelização feito por meio dos leigos, comumente 
                                                 

106 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Comunidades: Igreja nas bases. São 
Paulo: Paulinas, 1974. p. 193-194. (Col. Estudos da CNBB, n. 3). 

107 CORRÊA, José Eugênio. Comunidades do Padre Silva. In: Diretrizes, Caratinga, n. 154, p. 02, jul. 
1971. 

108 Há uma monografia que aborda, com detalhes, esse trabalho de evangelização desenvolvido em 
Eugenópolis que servirá como nosso objeto de trabalho nesta pesquisa. Cf. KERANDEL, Jean; DEL CANTO. 
Luis Mário. Evangelización y Promoción en Comunidades Eclesiales de Base. 1977. 83 p. Monografia, 
Instituto Pastoral Del CELAM, Medellín, 1977. 

109 De naturalidade francesa, radicado no Brasil desde 1957, grande apoiador das iniciativas de 
formação de lideranças promovidas pelo MAPE, então pároco de Vieras, Diocese de Leopoldina-MG. Cf. 
CÂNDIDO, Carlos. Grotões de Lula. In: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, v. 99, n. 227, p. 12. 21 nov. 1989. 
Caderno 1. Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/030015/per030015_1989_00227.pdf> Acesso em: 09 
out. 2019. 

110 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Dez leigos foram a Eugenópolis pregar Missão nas 
Comunidades Rurais. In: Diretrizes, Caratinga, n. 129, p. 2, jun. 1970. 

111 Uma entrevista com os leigos, depois de uma missão em Eugenópolis, nos dá a ideia de como estes 
enxergavam a própria ação evangelizadora: Alfredo: “Nós não levamos ele [Cristo] lá, mas ele estava lá, 
incarnado (sic), e a gente vai lá somente descobrir ele.” Miguel: “É um povo muito bom e humilde, mas tinha 
ainda, assim, um Deus bravo. Hoje tem um conhecimento que Deus é amor, é Pai.” Chico Moreira: “Saímos de 
lá muito satisfeitos, tendo a certeza de que deixamos Cristo mais conhecido e amado pelo povo.” Cornélio: 
Houve uma dificuldade no primeiro dia: o pessoal não compareceu. Vimos que era por causa do trabalho. 
Seguindo então aquele ditado: ‘Em Roma faça como os romanos’, mudamos tudo para a noite. Funcionou 
bem.” Messias: “Houve vários testemunhos de mudança de vida.” Xandoca: “A gente vê que o trabalho de 
evangelização vai crescendo cada dia e precisando de mais pessoas para trabalhar. [...] A gente notava a 
surpresa do povo que participava, ouvindo esses homens simples, falando na igreja com tanta simplicidade e 
firmeza.” OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Dez leigos foram a Eugenópolis pregar Missão nas Comunidades 
Rurais. In: Diretrizes, Caratinga, n. 129, p.2, jun. 1970. 
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chamado de “pastoral rural”. Dom Máximo Biènes, em fevereiro de 1971, participou do 

curso “Evangelho na Vida” realizado no Seminário Diocesano e visitou algumas das 

paróquias onde acontecia o repasse dos cursos nas comunidades por meio dos leigos112. No 

mês de junho daquele mesmo ano, Pe. Aimé Taurines, coordenador de pastoral da Diocese 

de Cáceres, participou de um curso de “Boa Nova”, em Iapu, Diocese de Caratinga-MG, 

com o objetivo de conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelos leigos113. Com os 

desdobramentos futuros, Alípio Jacintho e João Resende levaram essa dinâmica para a 

Diocese de Cáceres e ela permanece viva, em várias paróquias e comunidades, até os dias 

atuais. 

Em janeiro de 1973, Frei Francisco Pohlmann, de Piripiri-PI, veio a Caratinga-MG e 

participou do curso “O Evangelho na Vida”, que a Equipe Diocesana ministrava em 

Tarumirim114. A partir desta visita, aconteceram cursos em Piripiri-PI e em Bacabal-MA, no 

mês de outubro de 1975115. Dois leigos foram encarregados de dinamizar os cursos de base 

nas paróquias da Diocese de Bacabal-MA116. 

Em 1974, Pe. Geraldo Silva deixou a região da Diocese de Caratinga e foi para 

Sinop-MT, acompanhando a onda migratória da época, posteriormente, fixou-se em Alta 

Floresta-MT, onde fez um trabalho pioneiro em que a evangelização acontecia, 

concomitantemente ao processo de imigração, e não, posteriormente à chegada e fixação dos 

imigrantes. O avanço para o Mato Grosso foi oportunidade para que a dinâmica de 

evangelização, iniciada em Minas Gerais, se estendesse para aquela nova região117.  

Em 1976, o trabalho dos leigos avança na direção de Rondônia-MT118. Oito leigos da 

Diocese de Caratinga-MG trabalham com cursos de base nas Paróquias de Vila Rondônia, 

                                                 
112 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Bispo do Mato Grosso visitou nossa Diocese. In: Diretrizes, 

Caratinga, n. 146, p. 4, mar. 1971. 
113 Cf. ID. Curso de “Boa Nova” em Iapu. In: Diretrizes, Caratinga, n. 154, p. 4, jul. 1971. 
114 Esta “Equipe Diocesana” era na verdade a comunidade itinerante da Vargem Grande (Pe. Geraldo 

Silva, Alípio Jacintho da Costa, João da Silva Resende e José Maria), que devido à ampliação dos trabalhos na 
Diocese de Caratinga passou a ser chamada por este nome. 

115 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Curso de “Boa Nova” em Bacabal. In: Diretrizes, Caratinga, n. 
257/258, p. 1, fev. 1975. Uma nota importante aparece aqui. Como a mãe do Alípio falecera, quem faz 
companhia para João Resende nos trabalhos em Bacabal é Dora. Era o início de uma participação mais efetiva 
das mulheres no trabalho de evangelização. Com a ida do Pe. Geraldo Silva para o Mato Grosso (1973), 
ficando a coordenação dos trabalhos com Alípio Jacintho e João Resende, haverá maior abertura para a 
participação das mulheres.  

116 “Neste 2º semestre, Zinho esteve por lá vários meses seguidos, dando cursos de base e ensinando 
os cânticos do livrinho ‘cantando e semeando’” OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Igreja aqui e ali. “Bacabal 
(Maranhão)”. In: Diretrizes, Caratinga, n. 277/278, p. 1, out. 1976. A importância dos cânticos na ação 
evangelizadora é outro destaque na dinâmica do MOBON. Será retomada posteriormente. 

117 Para uma visão desta missão no Mato Grosso, cf. ARAÚJO, O Movimento, p. 74-158. 
118 Outros detalhes são apresentados pelo Mons. Raul que estava junto aos leigos nesta missão. Cf. 

OLIVIERA, O MOBON e a Diocese de Caratinga. In: SILVA, Fermento, p. 21-23. 
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Ouro Preto, Cacoal e Vilhena. Desta vez, animado pelo programa “Igreja-Irmã” e pela 

Campanha da Fraternidade daquele ano, com o slogan: “Fé exige presença”119. Depois de 

uma semana de entrosamento com a liderança local, em sua maioria, catequistas, os leigos 

de Caratinga trabalharam quatro encontros com o curso de “Pré Boa Nova”, destinado aos 

leigos de lá. Depois, juntamente com eles, dirigiram cursos de base nas comunidades, 

durante o final do mês de novembro, até meados de dezembro120. Em carta de 

agradecimento a Dom José Eugênio Corrêa, os bispos da então Prelazia de Porto Velho, 

Dom João Batista Costa e Dom Antônio Sarto, se manifestaram: “A mensagem que eles (8 

leigos) transmitiram, bem como o exemplo de vida que deixaram a nosso povo, será 

inesquecível. Muito lucraram os que com eles conviveram e muito irão lucrar as 

comunidades que irão receber nossos ‘cursistas’ de agora em diante”121. Em maio de 1977, 

nova carta dos Bispos de Porto Velho solicitavam a Dom Corrêa, em Caratinga, a presença 

de leigos para uma semana de aprofundamento com quem já tinha feito o curso de “Pré-Boa 

Nova”. Em 1977 seis leigos foram destinados para este trabalho122.  

Nosso trabalho na Rondônia tem sido ajudar a formar a liderança, a criar e 
animar as Comunidades Eclesiais de Base. Com estas finalidades foram 
dados neste ano (1977), de 25 de setembro a 25 de outubro, 31 cursos; 
sendo 7 de formação de líderes, atingindo 295 pessoas; e 24 para criar ou 
incentivar as comunidades, com os chamados cursos de base. Atingiram 
1.231 pessoas123. 

Em setembro de 1976, leigos de Caratinga-MG estiveram, durante um mês, na 

Prelazia de Conceição do Araguaia-PA, trabalharam com cursos, em nove comunidades, 

formando lideranças. De 28 de fevereiro a 06 de março de 1977, João Capitão e Geraldo 

Mário, de Tarumirim-MG, coordenaram um curso de Pré-Boa Nova, em Conceição do 

Araguaia, o bispo Dom Estêvão Cardoso de Avelar, participou de todo o encontro. Em junho 

de 1978, ao relatar ao trabalho do Movimento de Evangelização da Diocese de Caratinga na 

                                                 
119 “A Diocese de Caratinga quer dar sua presença no longínquo Território Federal de Rondônia, 

sendo uma Igreja-Irmã da Prelazia de Porto Velho.” Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). A Igreja é missionária: 
“Fé exige Presença”. In: Diretrizes, Caratinga, n. 277/278, p. 1, out. 1976. 

120 Cf. ID. Programa Igrejas-Irmãs. In: Diretrizes, Caratinga, n. 281/282, p. 1, dez. 1976. “Todos 
percebemos como uma grande esperança está renascendo nesta Igreja, que não é mais só dos padres, mas de 
todos os Leigos que estão levando a sério o compromisso de seu Batismo, junto com seus pastores.” ID. 
Programa Igrejas-Irmãs: Rondônia-Caratinga. In: Diretrizes, Caratinga, n. 283/284, p. 1 e 3, jan. 1977.  

121 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Programa Igrejas-Irmãs: Rondônia-Caratinga. In: Diretrizes, 
Caratinga, n. 283/284, p. 3, jan. 1977. 

122 Cf. ID. Missão 77: Trinta cursos de evangelização. In: Diretrizes, Caratinga, n. 293/294, p. 3, jun. 
1977. 

123 ID. Rondônia Nossa Igreja-Irmã. In: Diretrizes, Caratinga, n. 303/304, p. 1 e 3, nov. 1977. 
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Prelazia de Rondônia, já aparece a designação de “MOBON, Movimento da Boa Nova” 124. 

Este nome vai firmar-se definitivamente com a construção da casa de encontros em Dom 

Cavati-MG, passando a ser chamada de “Casa do MOBON”. 

Em julho de 1978, o trabalho dos leigos, vindos de Caratinga-MG, chegou à Prelazia 

de Humaitá-AM125. Seis leigos se dividiram em duplas, isto favorecia para que três cursos 

acontecessem, ao mesmo tempo, em lugares diferentes. A duração era de quatro dias 

incompletos. Aconteceram 24 cursos, atingindo 1.150 pessoas e formando 145 equipes de 

reflexão. Na avaliação da missão, feita com a presença do Bispo, padres e religiosas bem 

como com os dirigentes de equipes em Manicoré-AM, constatou-se que o trabalho superou 

as expectativas, houve maior aprofundamento da fé e aprendizado com a Bíblia: “Foi uma 

palavra simples, de gente simples, para gente simples. [...] Este trabalho da Boa Nova é o 

único modo de Evangelização para nossa região [...] Acertamos com um meio de chegar ao 

nosso povo”126.  

Houve uma presença, ainda que localizada e temporária, no Paraguai. Líderes do Boa 

Nova ajudaram a formar lideranças com o povo de 17 Colônias Brasileiras da cidade de 

Pedro Juan Caballero, na Diocese de Concepción. Essa iniciativa nasceu do convite feito 

pelo Pe. Pedro Genaro, missionário redentorista, que conheceu esta dinâmica ação 

evangelizadora na Diocese de Caratinga-MG127. 

Em meio a todo esse avanço, a própria caminhada, por meio do “fazer e aprender”, 

modelava a dinâmica dos encontros e dos cursos que eram realizados nas comunidades. 

Desde os cursos destinados à formação inicial até àqueles que tinham por objetivo formar 

novas lideranças para a multiplicação dos encontros nas comunidades. 

2.5 Cursos de base e de formação de lideranças 

A palavra “curso”, na própria dinâmica de ação evangelizadora, quer indicar algo 

que extrapola o momento do encontro. A exemplo de um rio, a vida tem o seu curso. Trata-

                                                 
124 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Movimento da Boa Nova. In: Diretrizes, Caratinga, n. 317-318, 

p. 1, jun. 1978. Neste mesmo número de Diretrizes, pág. 8, destaca uma série de cursos Pré Boa Nova, e cursos 
de base, coordenados por leigos, acontecendo em diferentes Dioceses: Cáceres-MT, Piripiri-PI, Tangará da 
Serra-MT. Bacabal-MA, Divinolância-SP, São Mateus-ES, Humaitá-AM, Juiz de Fora, Leopoldina, Araçuaí e 
Salinas em Minas Gerais. 

125 Outros detalhes são apresentados pelo Mons. Raul que estava junto aos leigos nesta missão. Cf. 
OLIVEIRA, O MOBON e a Diocese de Caratinga. In: SILVA, Fermento, p. 23-24. 

126 OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Missões no Amazonas. In: Diretrizes, Caratinga, n. 323/324, p. 1, 
set. 1978. 

127 Cf. ID. O MOBON no Paraguai. In: Diretrizes, Caratinga, n. 381/384, p. 1, mar.  
1981. 
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se de uma oportunidade para melhorar a vida e a ela está ligado. O curso não visa apenas um 

conhecimento intelectual, não quer apenas oferecer um pouco mais de conhecimento sobre a 

Bíblia ou sobre a Igreja. Visa conduzir a uma vivência nova iluminada e sustentada pela 

Palavra de Deus, visa fortalecer o seguimento a Jesus Cristo. Nesta dinâmica de 

evangelização, utiliza-se de cursos de base, direcionados à comunidade como um todo; e 

cursos destinados à formação de lideranças como: Pré Boa Nova e Boa Nova. O processo 

mantém a sua continuidade através do incentivo à participação nos grupos de reflexão e 

plenários.  

2.5.1 Cursos de base 

Os cursos de base dizem respeito a um primeiro encontro com as comunidades, é a 

base primeira, inicial. São cursos de curta duração, em geral um final de semana, de sexta-

feira a domingo ou apenas sábado e domingo. Trata-se de encontros abertos a quem queira 

participar. Não há exigência de grau de escolaridade ou limite de idade para a participação. 

São cursos que buscam envolver toda a comunidade. O objetivo maior é despertar nas 

pessoas o seguimento a Jesus Cristo e o gosto pela vida cristã em comunidade. Neste 

primeiro contato, procura-se destacar a importância da Palavra de Deus, da frequência nos 

cultos dominicais, da participação na celebração eucarística, incentiva a catequese, a 

vivência dos sacramentos e os grupos de reflexão bíblica. 

Para quem sabe ler, é incentivado a levar a Bíblia e um caderno para anotações. Os 

dirigentes procuram estar atentos para tentar identificar, no meio do povo, possíveis novas 

lideranças, que depois serão convidadas a participar de outros cursos de formação e 

aprofundamento. Assim testemunha João da Silva Resende sobre o dinamismo dos cursos de 

base:  

Este trabalho de Evangelização ia promovendo cursinhos de base nas 
comunidades. Estes cursinhos eram animados pelos próprios leigos, 
preparados pela equipe coordenadora do Movimento de Evangelização. 
Através destes cursinhos de base eram despertadas novas lideranças, 
organizava-se o culto dominical e se formavam grupos de reflexão...128. 

                                                 
128 RESENDE, João Silva. O que é o MOBON. Diretrizes, Caratinga, v. 25, n. 567, p. 11, dez. 1988. 
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Estes cursos de base têm uma frequência anual por meio do “curso de Semana 

Santa”129 e do “curso de Natal”130. Como visto acima, aproveitavam-se esses tempos fortes 

da Quaresma e do Advento, para aprofundar um tema bíblico. A cada ano, é preparado um 

material específico. Por meio dele acontece o estudo com as lideranças e estas multiplicam a 

reflexão realizando cursos nas comunidades. Duas vezes por ano, cria-se oportunidade para 

tempos fortes de evangelização que envolve tanto as lideranças quanto os fiéis das 

comunidades131. 

As lideranças, depois de participarem do estudo do tema do curso de base, voltam 

para casa, reestudam o material, refazem os esquemas para desenvolvimento do assunto, 

preparam cartazes, slides e outros materiais para o repasse. Como o trabalho é feito, 

geralmente, em duplas, as pessoas se encontram para dividir o que compete a cada uma na 

realização do curso e partilhar possíveis dúvidas ou dificuldades. Trata-se de um segundo 

momento de encontro com o conteúdo do curso, o que favorece maior interiorização do 

conteúdo. 

No momento do estudo nas comunidades, ao desenvolver a reflexão com os 

participantes, o líder tem um terceiro encontro com o conteúdo do curso. E, como a reflexão 

acontece de forma simples, prática e testemunhal, procurando tocar o concreto da vida das 

pessoas, gera um comprometimento maior do líder para com o conteúdo estudado e para 

com a caminhada da comunidade. Não se trata apenas de passar uma ideia, trata-se de 

testemunhar o que se crê, diante da comunidade. Trata-se de comprometer-se com aquele 

conteúdo apresentado, de colocar em prática os apelos vindos da Palavra de Deus e de estar 

em sintonia com a caminhada da Igreja. Nesta dinâmica, por sua ação continuada com a 

liderança e, por meio dela, com as comunidades, instaura-se um constante processo 

atualização pastoral e de convite à conversão. 

                                                 
129 Estes cursos inauguraram as Semanas Santas sem sacerdotes nas comunidades. Houve uma 

descentralização das celebrações que favoreceu um maior envolvimento dos leigos. A cada ano os líderes eram 
preparados com o estudo de um tema e o repassavam nas comunidades por ocasião da Semana Santa. Esta 
prática teve início primeiramente com os cursos de Natal 1974 e, no ano seguinte, em 1975, com os cursos de 
Semana Santa. Anualmente, acontecia um curso de cânticos com uma seleção elaborada por uma comissão da 
Diocese de Caratinga que incluía sempre canções de membros das comunidades locais, cantos produzidos pelo 
povo, que traduziam com maior autenticidade a fé das comunidades. Cf. KERANDEL; DEL CANTO, 
Evangelización y Promoción, p. 67 e 68. 

130 Um prospecto da dinâmica dos cursos de Natal e de suas etapas, desde 1974 até 2007, quando 
passa a ser “curso para o Mês da Bíblia”. Cf. SILVA, Denilson Mariano. Conforme a Evolução dos tempos: 
breve histórico dos cursos de Natal. Diretrizes, Caratinga, v. 50, n. 804, p. 23-36, set. 2008. 

131 Os subsídios preparados para o estudo com as lideranças, em geral, eram de autoria de Alípio 
Jacintho da Costa e João da Silva Resende, posteriormente Denilson Mariano da Silva. No entanto, vem como 
autoria em um primeiro momento de Movimento de Evangelização da Diocese de Caratinga (MEDC) e depois 
Equipe Missionária, SDN. Isto é parcialmente demonstrado por: OLIVEIRA, Religião, p. 16. 
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Com o evoluir da caminhada, os cursos de Semana Santa passaram a enfocar 

diretamente o tema da Campanha da Fraternidade e tornou-se curso da Campanha da 

Fraternidade. A cada ano, abordava o tema da Campanha proposto pela CNBB. Por sua vez, 

o curso do Natal, veio a tornar-se curso do Mês da Bíblia, fazendo chegar às comunidades a 

proposta da Igreja do Brasil (CNBB) para cada ano, ocupando uma lacuna quanto à sintonia 

com a caminhada Bíblica no Brasil132. 

A dinâmica dos cursos de base leva a um encontro com a Palavra de Deus por meio 

de uma reflexão ligada à vida. Cada um é conduzido a participar de forma ativa, criando 

oportunidade para que se sinta à vontade e possa expressar-se de seu jeito e com liberdade. 

Para isso, faz-se uso de uma linguagem acessível, e de comparações próprias do universo de 

compreensão dos presentes: 

O curso consistia em uma exposição, um trabalho em grupos, um plenário 
e nos intervalos se ensinava alguns cânticos. Todas as noites se terminava 
(sic) com uma celebração da Palavra, a qual todos eram convidados, 
principalmente os que não podiam participar durante o dia, porque se 
resumia o trabalho do dia e muitas vezes, depois da celebração se iniciava 
um diálogo entre todos133. 

Nos cursos de base acontecem momentos de trabalho de grupo, onde todos podem 

fazer uso da palavra. Cria-se um ambiente de confiança no qual a pessoa pode dizer o que 

pensa e o que sente. As perguntas são elaboradas de tal forma que favoreçam a uma tomada 

de posição sobre temas relacionados à Bíblia, à vida cristã em comunidade, ou mesmo 

alguma problemática social. O objetivo é propiciar uma participação mais ativa e colaborar 

na formação da consciência crítica. Depois da reflexão em grupos, realiza-se o plenário. O 

grupo é convidado a apresentar, diante dos outros grupos, o resultado de sua reflexão. Abre-

se espaço para um diálogo das pessoas de um grupo com outro. Cada um tem direito a 

manifestar sua opinião com liberdade. Isto facilita não só a participação ativa, mas educa 

para aprender a escutar o ponto de vista do outro. 

As perguntas trazem consigo uma motivação catequética. Assim, além da busca de 

resposta à questão apresentada, ressalta-se a importância do processo de reflexão e da 

                                                 
132 A partir de 1995, os cursos de Semana Santa transformam-se em cursos da Campanha da 

Fraternidade. Os cursos do mês da Bíblia começam a acontecer a partir do ano de 2008. 
133 Cf. KERANDEL; DEL CANTO, Evangelización y Promoción, p. 28. “El curso consistía en una 

exposición, un trabajo en grupos, una plenaria y en los intervalos se enseñaba algunos cantos. Todas las 
noches, se terminaba por una celebración de la Palabra, a la cual todos eran invitados, principalmente los que 
no podían participar durante el día, porque se resumía el trabajo del día y muchas veces después de la 
celebración se iniciaba un diálogo amigo entre todos.” 
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tomada de posição que se desencadeia a partir dela134. O trabalho de grupo e o plenário 

contribuem para vencer o instinto de passividade e desperta nos participantes uma atitude 

pró-ativa, de maior engajamento e exercício de decisão. Isto provocará reflexos na vida dos 

participantes, quer em sua vivência familiar e eclesial, quer no seu engajamento em questões 

sociais.  

Os compromissos a serem assumidos a partir do curso de base, tem como objetivo 

fortalecer a vida de fé em comunidade. Formam-se grupos de reflexão, com a organização 

de um plenário mensal, elegem-se equipes para a realização do culto dominical, incentiva a 

participação na celebração eucarística da comunidade e a organização da catequese135. Na 

medida que aparecem pessoas que se destacam na participação ativa, são convidadas para 

um curso aprofundamento, no caso, o curso de Pré Boa Nova. Para participar a única 

exigência é a frequência na vida de fé da comunidade e a participação no grupo de reflexão. 

2.5.2 Curso de Pré Boa Nova 

Ao voltar do Chile, um esquema de trabalho do Alípio, torna-se o conteúdo principal 

de um curso de formação que ganhou o nome de a Boa Nova do Evangelho. Posteriormente, 

sobretudo, com o curso de base que teve como tema: “O Grande Sol” (CPN 1976) foi-se 

configurando o Pré Boa Nova, uma preparação para a acolhida da Boa Nova que é Jesus 

Cristo: “onde se reflete que a Palavra de Deus nos convoca para a formar a Família [de 

Deus] que é a Igreja, em que o leigo tem uma missão própria de consagrar esse mundo a 

Deus”136. 

Destinado a quem já tem um mínimo de participação na vida de comunidade e um 

pouco de contato com a Bíblia, através dos grupos de reflexão, o Pré Boa Nova apresenta a 

vida de João Batista (cf. Lc 3,7-20) como um itinerário de conversão para o Cristão. Seu 

esquema parte da constatação de que a Palavra de Deus é anunciada para “formar um povo”, 

essa é a proposta de Deus. Trabalha-se as noções básicas sobre a Bíblia e sua importância na 

vida da comunidade. Apresenta aos participantes que Deus faz uma proposta de vida para a 

humanidade e cabe a esta dar uma “resposta” a Deus. A partir da Bíblia, de exemplos da 

natureza e da vida cotidiana, reflete sobre a urgência de dar uma resposta positiva a Deus. 

                                                 
134 Eis a conclusão dos observadores deste trabalho em Eugenópolis-MG, nos anos 70. “Una de las 

metas principales de estos cursos es enseñar a la gente a trabajar en grupo, a dar su opinión, a escuchar, a 
respetar el punto de vista del otro y a ponerse de acuerdo sobre una respuesta.” KERANDEL; DEL CANTO, 
Evangelización y Promoción, p. 29. 

135 Cf. Ibid., p. 30. 
136 RESENDE, O que é o MOBON? In: Diretrizes, Caratinga, v. 25, n. 567, p. 11, dez. 1988. 
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Esse povo que responde a Deus constitui a Igreja, a comunidade de batizados. Explicita a 

noção de Igreja e os seus diferentes “modelos” sinalizando que a Palavra de Deus é a baliza 

que orienta e corrige os desvios. Aponta o sentido do leigo, seu significado e a importância 

de seu testemunho na vida comunitária. 

Durante o encontro do Pré Boa Nova, os momentos de trabalho de grupo e de 

plenário são muito valorizados. Estes momentos configuram um ambiente que favorece o 

processo de criação de uma nova consciência, motiva-se a cada um a dar uma resposta 

decidida à pergunta apresentada, com a intenção de despertar na pessoa uma atitude 

proativa. 

O curso de Pré Boa Nova, em geral, funciona nas casas de cursos e em regime de 

internato. Busca não apenas a transmissão de conteúdos. Visa criar espaço de convivência, 

de partilha de experiências, com momentos fortes de espiritualidade. No começo seguia o 

esquema das “semanas bíblicas” e durava uma semana inteira137. Depois foi reduzido a 

quatro dias, de quinta a domingo, depois a três, de sexta a domingo, chegando recentemente, 

mas com prejuízo, para a convivência e para o cultivo da espiritualidade, a ser trabalhado em 

apenas dois dias.  

O Pré Boa Nova embora mantenha o seu eixo de conteúdos, é trabalhado a partir do 

momento eclesial vivido, atento às orientações da Igreja. Procura enraizar-se na realidade 

atual e sintonizar os participantes com o plano pastoral da Igreja local e/ou prioridades 

assumidas nas assembleias diocesanas ou paroquiais. Isto lhe confere maior amplitude 

missionária e favorece uma constante atualidade. 

2.5.3 Curso Boa Nova do Evangelho 

O curso de Boa Nova tem como requisito a participação no curso de Pré Boa Nova. 

Exige-se inclusive que haja o espaço de seis meses a um ano depois da participação no Pré, 

para que se aprofunde a vivência comunitária, antes da participação no curso de Boa Nova. 

Em geral, a apresentação dos candidatos ao Boa Nova é feita por indicação de líderes mais 

antigos, mas em muitos casos, a própria pessoa manifesta a vontade de participar e apresenta 

o seu pedido à coordenação da comunidade. 

                                                 
137 “El curso es realizado en 6 días. No se puede reducir a menos días, porque hay que respetar el 

ritmo del hombre del campo. La finalidad del curso no es solamente exponer los temas a los participantes. Es 
necesario dar a los que vinieron al curso el tiempo y la calma suficientes para que puedan ir formando sus ideas 
y tomando los compromisos que ellos mismos descubrieron. Por eso no se pueden abreviar los debates de los 
participantes. Ellos deben decir lo que sienten con toda espontaneidad.”. KERANDEL; DEL CANTO, 
Evangelización y Promoción, p. 39-40. 
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Este curso acontece em regime de internato pelos mesmos motivos elencados acima 

para o Pré Boa Nova: cultivo da convivência e da espiritualidade. Além de uma maior 

consciência do chamado de Deus e um maior comprometimento com a vida da Igreja, o Boa 

Nova visa a preparação do leigo para que seja um evangelizador. Procura despertar a pessoa 

para a responsabilidade missionária, cria condições para fazer avançar a evangelização, 

colaborando na aplicação dos cursos de base e preparando-se para dirigir e orientar os 

plenários dos grupos de reflexão138. Durante o curso, os leigos que se destacam por sua 

participação ativa e comprometida, são convidados a trabalhar na organização das 

comunidades e na aplicação dos cursos de Pré Boa Nova. 

Nos primeiros anos, sua duração era de uma semana inteira, depois para adequar-se à 

disponibilidade dos participantes, foi reduzido para quatro dias (quinta a domingo), 

posteriormente três dias (sexta a domingo). Seu esquema é, em linhas gerais, o esquema 

preparado pelo Alípio no curso Catequético no Chile: quer ajudar a compreender que a 

Palavra de Deus é um forte apelo à conversão. Começa apontando que o Evangelho não é 

uma ideia, mas uma pessoa: um Deus que se fez homem para mostrar como se deve viver no 

mundo. Essa proposta de vida deve ser anunciada, não por palavras, mas por atos e atitudes; 

depois percorre o filão bíblico destacando os momentos marcantes da caminhada do povo de 

Deus no Antigo Testamento; o caminho de conversão é relido à luz do Novo Testamento. 

Por fim trabalha-se o testemunho cristão, que vem da palavra “martírio” e implica empenhar 

a vida naquilo que acredita139 O curso de Boa Nova continua, até os dias de hoje como o 

principal curso de formação de lideranças. Embora ele siga, em linhas gerais, o mesmo 

esquema, é atualizado enfatizando os mais recentes documentos do Magistério pontifício, 

com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora para a Igreja do Brasil e com o plano de 

pastoral da Igreja local em que ele é realizado140. 

Uma vez que os cursos orientados para a formação de comunidade alcançaram bom 

êxito, no final dos encontros, parte da liderança, entusiasmada com as novidades e as 

descobertas, começou a perguntar: “o que vamos fazer até o próximo curso?” Inicialmente 

houve a prática de retomar os assuntos estudados. Logo em seguida, começou a sugerir a 

                                                 
138 Reunião na qual os vários grupos de reflexão de uma comunidade partilham o resultado da reflexão 

do mês. Mais à frente será detalhado a sua dinâmica de funcionamento. 
139 Na Cartilha “Anúncio da Boa Nova”, de 1968, temos este esquema do curso da Boa Nova na 

terceira parte com a indicação “para líderes” (p. 35). Possivelmente uma indicação de este estudo não era 
destinado a um repasse para as comunidades como os cursos de base, mas algo direcionado ao aprofundamento 
e estudo por parte das lideranças (cf. ABN, 1968, p. 35-49). 

140 Um relato bem detalhado de um curso de Boa Nova, destacando os participantes, horários de 
trabalho, conteúdo e metodologia, avanços e dificuldades, nos anos iniciais, cf. KERANDEL; DEL CANTO, 
Evangelización y Promoción, p. 36-43. 
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reflexão de alguns textos bíblicos com uma pergunta principal. Desta iniciativa vão surgir os 

grupos de reflexão e plenários.  

2.5.4 Grupos de reflexão e plenários 

Como vimos acima, já nos anos 60, há uma menção a “círculos bíblicos”: “Além das 

aulas e cursinhos bíblicos, começaram a surgir, já em Carangola-MG, os chamados ‘círculos 

bíblicos’, inicialmente, pelas senhoras e moças, consistiam em reuniões semanais para a 

reflexão da Palavra de Deus”141. Embora esse relato seja apresentado como uma iniciativa 

do Pe. Geraldo Silva ao lado do trabalho dos Pioneiros do Evangelho, dificilmente pode-se 

apontar esse fato como sendo a origem ou o embrião do que viria a ser os grupos de 

reflexão, na Diocese de Caratinga-MG. Além de não haver nenhum testemunho que 

referende ou faça menção ao relato acima, essa iniciativa, se existiu, não teve continuidade e 

não se tem notícia de nenhum desenvolvimento dela em outra localidade. Parece difícil 

apontar este relato acima como a origem dos grupos de reflexão na Diocese. 

A origem dos grupos de reflexão, nesta Diocese e em algumas outras, fecundadas 

pelo trabalho missionário dos Pioneiros do Evangelho, foi outra. O surgimento dos grupos 

de reflexão está ligado aos primeiros cursos bíblicos trabalhados nas comunidades, depois 

das mudanças advindas do período em que o Alípio Jacintho da Costa esteve no Chile. 

Parece mais plausível acreditar que, na Diocese de Caratinga-MG, os grupos de reflexão 

tenham nascido a partir das mudanças ocasionadas pelo Concílio Vaticano II por meio da 

dinâmica de evangelização implementada, na época, pelo MAPE. 

Segundo testemunho de João da Silva Resende142, a partir dos cursos de base, eram 

formados nas comunidades pequenos grupos, de 8 a 12 pessoas, com famílias vizinhas nos 

córregos ou bairros. Em um primeiro momento eram convidados a refletir em grupo o 

conteúdo do curso de base em forma de cartilhas, posteriormente, no formato de livrinhos. A 

cartilha “Anúncio da Boa Nova” de junho de 1968, além de ressaltar a importância da Bíblia 

e de dar dicas práticas para sua leitura e interpretação, já destacava a importância destes 

grupos ainda chamados de “Equipes de Reflexão”: “Temos entre nós Associações ou 

Encontros de Equipes. São momentos importantes. A importância está no encontro do 

grupo. No entrosamento, na convivência” (ABN, 1968, p. 16). Ao fim desta mesma cartilha, 

citando o exemplo dos primeiros cristãos (cf. At 2, 42-47) aponta a necessidade de revisar o 

                                                 
141 ARAÚJO, O Movimento, p. 57. 
142 Cf. RESENDE, O que é Mobon? In: Diretrizes, Caratinga, v. 25, n. 567, p. 11, dez. 1988. 
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valor que se dá à “comunidade”, à “pessoa humana” e aos “encontros”. Sugere como ação 

“promover grupos pequenos”, “revitalizar os que existem”, “Que se valorizem as pessoas”. 

E conclui assim: 

O coordenador deve coordenar as forças vivas. Respeite-se a comunidade, 
que deve refletir e decidir. Mesmo em se tratando do mínimo. Para que o 
grupo sinta pesar sobre si a responsabilidade. Isto se pode conseguir 
através do conhecido processo de Equipes e Plenários. É preciso que não 
estejamos presos a nenhum programa fixo. A comunidade vai descobrindo 
coisas novas, que vamos adotando (ABN, p. 49). 

As “Equipes e Plenários” têm suas raízes, nos próprios cursos que eram trabalhados 

nas comunidades, bem como nos cursos de maior duração direcionado para a formação de 

lideranças. Nestes cursos, valorizou-se o trabalho de grupo, sempre seguido de um plenário 

para apresentação do resultado da reflexão. A dinâmica utilizada durante os cursos é, de 

certa forma, reproduzida e adaptada para os grupos de famílias e vizinhos, dando origem aos 

grupos de reflexão da Bíblia143. O seu rápido crescimento na Diocese de Caratinga deve-se a 

outras iniciativas que propiciaram um terreno favorável ao seu desenvolvimento144. 

Monsenhor Raul aponta as “Conferências Religiosas Populares”, iniciadas por Dom 

Corrêa, e o MAPE como os antecedentes que propiciaram o surgimento dos grupos de 

reflexão145. Para uma maior clareza, é preciso ter presente que essas Conferências Populares 

organizavam as famílias em pequenos grupos, nos córregos e bairros, uma vez por semana 

com o objetivo de rezar o terço, a ladainha, e ouvir uma lição do “Manual de Religião” do 

Padre Álvaro Negromonte146. Essas reuniões, porém, não realizam, propriamente, uma 

reflexão da Bíblia. Ainda que houvesse a sugestão de fazer a leitura de um capítulo do Novo 

Testamento no final da lição, elas estavam centradas no conteúdo catequético de um manual. 

A Palavra de Deus não ocupava o centro da reunião. No entanto, essas conferências 
                                                 

143 Baseado em relatos dos primeiros encontros de CEBs, TEIXEIRA aponta o nascimento dos 
círculos bíblicos no ano de 1966. Cf. TEIXEIRA, A Gênese, p. 314. Esta experiência de Minas, na Diocese de 
Caratinga, não aparece nos relatos, mas é contemporânea. No entanto guardam algumas características próprias 
que serão vistas na sequência desta pesquisa. 

144 É preciso notar que a novidade dos grupos de reflexão e dos cultos dominicais, enfrentou 
resistência da parte de famílias tradicionais acostumadas às práticas devocionais, entre elas, a reza do terço. 
Acostumadas com uma prática religiosa centrada na pessoa do padre não viam a participação ativa do leigo 
ainda como uma presença legítima. Em uma entrevista feita por Fabrício Oliveira, assim se reporta o leigo José 
Maria, sobre essa resistência aos grupos de reflexão: “Foi uma guerra no começo aqui, e eu sofri muito, muito. 
Foi uma guerra porque tinham muitos que achavam que a gente estava tomando a igreja de outros...” 
OLIVEIRA, Religião, p. 81. 

145 Cf. OLIVEIRA, Raul Motta. Histórico dos Grupos de Reflexão na Diocese de Caratinga. 
Diretrizes, Caratinga, v. 59, n. 892, p. 15-22, jan. 2016. 

146 Eis o testemunho de Dom Corrêa: “Por toda parte fazíamos o povo se reunir aos domingos para 
rezar, ouvir uma pequena leitura do Evangelho e uma lição elementar de religião, seguindo livros do Pe. 
Negromonte.” CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Comunidades, p. 193-194. 
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aproximaram as famílias, os vizinhos e se tornaram uma base propícia para o crescimento 

posterior dos grupos de reflexão na Diocese147.  

O MAPE, por meio de sua dinâmica de evangelização, foi o responsável por colocar 

a Bíblia nas mãos dos leigos e despertá-los para a ação missionária. Com o impulso do 

Concílio Vaticano II, supera o esquema apologético e passa a utilizar a Bíblia de uma forma 

reflexiva, dinâmica, aberta à conversão. Isso ocorre no final da década de 1960148. 

A cada três reuniões em grupo, devia acontecer um plenário na comunidade. Era 

material para um período de dois anos de reflexão. Portanto, tratava-se de um encontro 

continuado com a Palavra de Deus. Não algo sazonal, como o período de uma novena ou 

uma reflexão em um momento especial da vida da Igreja. Configurava um espaço de 

formação permanente através da reflexão da Palavra de Deus. Por sua vez o espaço do 

plenário, além de manter viva a dimensão comunitária do grupo, reforçava sua dimensão 

eclesial, para que este não caísse no isolamento, propiciava um espaço comunitário que 

exercitava o raciocínio e a defesa pública de uma ideia ou opinião. Fator importante para a 

criação da consciência crítica149: 

E na conversa vão surgindo outras ideias e aí a coisa vai crescendo. Eu 
acho muito forte esse trabalho do Boa Nova – e é mais uma pedagogia de 
levar o pessoal a abrir a boca. Vai criando uma consciência crítica e ele vai 
abrindo a boca e se comprometendo. E são importantes então aqueles 
pequenos debates no Plenário, porque quem fala, quem debate, já é 
qualquer coisa importante, né? A pessoa se sente gente, se sente mais 
capaz. E a partir daí vai criando outras coisas, vai partindo pra outras 
organizações mais concretas150. 

                                                 
147 O próprio Mons. Raul, em uma entrevista concedida a Fabrício Oliveira, fala destas Conferências 

Populares como uma base iniciada por Dom Corrêa que facilita o trabalho do Alípio. “...ele começou com esse 
trabalho em todas as paróquias da Diocese, então já foi uma base muito grande para que, quando o Alípio 
chegou com o trabalho dele já tinha um costume das famílias de fazer isso né, então já tinha uma base, ficando 
muito mais fácil.” OLIVEIRA, Religião,  p. 76. 

148 Eis as dicas para a dinâmica das reuniões: “Para o funcionamento da equipe de reflexão você 
precisa da Bíblia e deste livro. Para cada reunião, o assunto está em uma das letras. ASSIM (sic): 1. Abertura: 
o que for mais prático; canto, oração etc. 2. Leitura: no livro, a letra indicada; 3. Leitura: na Bíblia, o texto 
indicado; 4. Reflexão do texto: cada um fala o que achou mais interessante, etc. 5. Reflexão da pergunta: que 
está indicada ou outra mais apropriada; 6. Conclusão: Prece espontânea ou canto, como for mais prático. [...] 
Estas indicações são para ajudar. Quem puder fazer melhor, não deve ficar preso a este esquema. Uma vez que 
vamos adquirindo experiência, devemos ir dispensando esquemas. Aqui temos 56 reuniões. Uma por semana e 
um plenário por mês” (cf. ABN, 1971. p. 108-109). Embora fale que tem material para 56 reuniões, acredito 
que tenha havido um erro de cálculo, pois, há um conjunto de nove reuniões para cada um dos sete temas, 
totalizando 63 reuniões: São sete temas subdivididos em nove reuniões cada. 

149 Isso pode ser expresso no testemunho do Alípio: “No curso de Boa Nova, fomos criando perguntas 
provocantes, maldosas, como eles diziam. Estas perguntas propunham questões que levavam a uma tomada de 
consciência de que era preciso que houvesse mudanças. Incentivamos o debate, ‘brigas’ no bom sentido. 
Quando a gente briga por uma ideia, é sinal de interesse. COSTA, Bodas, p. 52. 

150 GOMES; ANDRADE, Mobon, p. 63. Citado por OLIVEIRA, Religião, p. 96.  
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Chama a atenção o apelo para que as pessoas não se prendam aos esquemas: “Quem 

puder fazer melhor, não deve ficar preso a este esquema. Uma vez que vamos adquirindo 

experiência, devemos ir dispensando esquemas.” E ainda: “Buscar variar. Levar o grupo a 

descobrir novos modos de trabalhar. Libertar-se o mais possível de coisa feita.” (MEDC, 

1971. p. 108 e 114). Trata-se de um apelo para o uso da criatividade, uma oportunidade para 

que se desenvolvessem as potencialidades, os dons pessoais dos participantes dos grupos. 

Quase um convite a ousar, deixar espaço para o Espírito agir. Como já sinalizava na 

observação que serve de introdução a esse mesmo livrinho: “O orientador do curso deve 

buscar antes de tudo o despertar dos cursistas levando-os a aprender refletir em grupos e 

plenários. O problema (sic) não é aprender muita coisa, mas sentir o gosto de descobrir. De 

ir descobrindo.” (ABN 1971 p. 2). Salta aos olhos, o caráter processual: “ir descobrindo”. 

Como sinalização de um processo que vai-se fazendo aos poucos, mas de forma continuada. 

Isso vai revelar-se como uma força especial deste trabalho de evangelização: 

A comunidade de Base está dividida em pequenos grupos chamados 
GRUPOS DE REFLEXÃO (sic). Estes grupos não são as comunidades, 
mas a base da comunidade de Base (sic). Eles dão vida à ação da 
comunidade, são o chão vivo de onde brotam as pastorais. O grupo de 
reflexão é a fonte de abastecimento e reaquecimento de nossa fé. Participar 
dos grupos de reflexão é ser Igreja comprometida. É ser Igreja da Base151. 

Ao que nos parece, podemos situar o nascimento destes primeiros grupos de reflexão 

e plenários a partir dos anos 66 ou 67, com a nova modalidade de cursos implantada pelo 

Alípio Jacintho. Isto colocaria esta experiência como contemporânea ou, em certo sentido, 

até mesmo anterior aos círculos bíblicos que surgem com as propostas de Frei Carlos 

Mesters, OCM e, posteriormente, são continuadas através do CEBI – Centro de Estudos 

Bíblicos Populares. Houve uma reunião do CEBI em Angra dos Reis nos fins da década de 

70 em que Alípio Jacintho e João Resende estavam presentes152. A reunião teve uma 

conotação politizada e não gerou uma aproximação maior entre as duas modalidades de 

trabalho bíblico: MOBON e CEBI. Houve uma sintonia da parte do MOBON tomando 

conhecimento do material produzido por Carlos Mesters e pelo CEBI, mas cada qual 
                                                 

151 COSTA, Bodas, p. 48. 
152 Assim Alípio relata o encontro: “Lá estava um grupo forte e violento do então, MDB, o partido de 

esquerda que resistia aos militares da revolução de 1964. Na primeira oração da manhã foi colocada a figura de 
um homem atrás e uma grade. No lugar de leitura bíblica, de oração, como era nosso costume, aquele grupo 
caiu de pau nos governantes do Brasil, o presidente era Costa e Silva, e nos governantes dos Estados Unidos. E 
cada um queria falar mais que o outro e tudo numa fúria que dava medo. Aquele grupo furioso, queria, de 
qualquer jeito, salvar os pobres. Todo mundo estava errado. Eu não abria a boca sem ter e nem saber o que 
dizer. Não se falava em Deus e nem em oração. O assunto era a luta contra as injustiças.” COSTA, Bodas, p. 
29-30; Citado ainda em: OLIVEIRA, Religião, p. 123. 
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caminhou a seu modo. São iniciativas contemporâneas, que se cruzam, mas conservam a 

independência entre si. 

Dom Máximo Biennès, então bispo da Diocese de Cáceres-MT, descreve o início dos 

cursos de base em sua diocese e destaca a força de transformação da Palavra por meio dos 

grupos de reflexão: 

Essas líderes trouxeram para a Diocese, sobretudo, a dinâmica bíblica do 
trabalho da Boa Nova. Através de cursos populares, mas comprometedores, 
alcança-se a formação de grupos de reflexão com as famílias vizinhas. 
Semanalmente, os grupos, livremente formados se reúnem, refletem e 
rezam a Palavra de Deus. A cada mês, unem-se vários grupos com um 
coordenador  para reverem juntos a reflexão do mês. Esses coordenadores, 
por sua vez, encontram-se com o responsável geral, padre, irmã ou leigo 
para, neste nível estudar e analisar o que ouvirão e coordenarão. É esta 
feliz organização ascendente que não deixa os grupos de base ao deus-dará, 
mas os acompanha e lhes dá a segurança da fé e da verdade católica. 
Nenhuma descrição, entretanto, pode expressar a transformação interior, a 
reviravolta profunda do ser que descobre aos poucos a Deus, a Cristo e aos 
irmãos que se revelam na Palavra. Esta penetra no mais profundo do ser, 
questiona, transforma, purifica, compromete153.  

Uma força transformadora a partir de baixo, que “penetra o mais profundo do ser”. 

Os cursos para as lideranças, os cursos de base na comunidade, os grupos de reflexão e 

plenários prosseguem, como um sopro do Espírito que se fortalece com Concílio Vaticano 

II. Em seu conjunto, compõem a dinâmica deste trabalho de evangelização que visa uma 

constante busca de conversão. As lideranças que saíam missionariamente para outros 

estados para aplicar os cursos de Pré Boa Nova e Boa Nova começam a ser chamadas, 

carinhosamente, de “Turma da Boa Nova”, nos ocupamos agora das principais 

características de sua dinâmica de evangelização. 

2.6 A dinâmica da “Turma da Boa Nova” 

A preocupação do trabalho em sua fase inicial (MAPE) era de cunho doutrinário e 

religioso, voltado para uma resposta firme aos questionamentos que se levantavam a respeito 

da doutrina católica e da fé na Igreja. Com as mudanças advindas a partir do Concílio 

Vaticano II, o trabalho de evangelização volta-se para um cunho vivencial, testemunhal. 

Mantém-se a centralidade da Bíblia e do trabalho do leigo em linha de frente e aposta em 

sua ação missionária para a formação de comunidades e de novas lideranças. Nesta fase, 

                                                 
153 BIENNÈS, Máximo. Uma Igreja na fronteira. São Paulo: Diocese de Cáceres / Loyola, 1987, p. 

350. 
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embora carente de um engajamento social, apresenta traços iniciais do que hoje é chamado 

de uma Igreja em “saída missionária”154. Nesta nova dinâmica, há maior espaço de liberdade 

e de autonomia para o leigo. Em síntese, eis os principais elementos da dinâmica da “Turma 

da Boa Nova”: 

Atenção à de Palavra de Deus. Os subsídios são destinados a estudos bíblicos de 

maneira acessível ao povo das comunidades. Cada afirmação importante traz consigo 

referências bíblicas fundamentando-as. A maioria dos cursos refere-se a estudos de temas 

bíblicos ou de algum livro da Bíblia. Posteriormente será assumida verdadeira centralidade 

da Palavra de Deus em toda a dinâmica de evangelização. 

Fortalecimento da dimensão eclesial. Uma tônica dominante é que “Somos Igreja”, 

daí a decorrente necessidade de formar comunidade. Nisto verifica-se uma mudança real 

entre a primeira fase apologética e esta fase voltada para a formação de lideranças e 

organização da vida em comunidade.  

Formação de lideranças. Nos cursos não eram enfocados apenas os conteúdos 

bíblicos e da vida da Igreja. Trabalhava a convivência e o cultivo da espiritualidade. 

Buscava capacitar os participantes para repassar os cursos em outras comunidades. 

Ofereciam algumas dicas para “planejar o trabalho, dinamizar os encontros, saber 

coordenar”155.  

Organização comunitária. Um dado importante, que acompanha os cursos de base, e 

que são reforçados no Pré Boa Nova e no Boa Nova, é a reunião de líderes em diversos 

níveis: comunitário, de setor e nível paroquial. Em geral, uma vez por mês acontece a 

reunião dos coordenadores dos grupos de reflexão na comunidade, cujo coordenador geral é 

eleito pela comunidade. Às vezes, conta com a presença do pároco, Cabe a este grupo 

organizar os plenários e distribuir os plenaristas para o intercâmbio entre as comunidades. 

Em nível paroquial, uma vez por ano, há uma reunião geral de todos os líderes da paróquia. 

Momento de avaliação da caminhada e de planejamento para o ano seguinte. Os cursos 

favorecem o maior engajamento das pessoas na vida de comunidade, a organização e a 

dinamização da comunidade, bem como a busca de intercomunhão com a vida paroquial e 

com a Diocese156. 

                                                 
154 Traços que começam a apontar para a dinâmica do seguimento de Jesus como aparecem nas 

conclusões da Conferência de Aparecida (DAp. 28 a 31) e no projeto de Evangelização do Papa Francisco (EG 
20 - 24). 

155 GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 60. 
156 Cf. KERANDEL; DEL CANTO, Evangelización y Promoción, p. 47-49. 
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Desenvolvimento social da comunidade. Diante do elevado número de pessoas 

analfabetas, na época quase metade da população, há um incentivo e promoção de cursos de 

alfabetização, melhoria nas escolas rurais. Orientação para cuidado com a saúde, campanhas 

de orientação em vista do saneamento básico. Incentivo ao cooperativismo e ao 

desenvolvimento do potencial dos jovens através de cursos de técnicas agropecuárias, 

construção civil, carpintaria, mecânica, artesanato, enfermagem, corte e costura e 

industrialização de alimentos. Chegou-se a criar em Eugenópolis-MG um Centro 

Comunitário de Promoção Humana (CCPH), que tinha por finalidade: “a promoção integral 

e harmônica do homem, tendo como meta principal contribuir para que o homem rural e 

urbano se desenvolva através da tomada de consciência de sua dignidade, sua 

responsabilidade e seu dever de solidariedade”157. 

Outro fato marcante é o duplo efeito que ele provoca. Há uma sinergia, um 

entusiasmo que toma conta da comunidade que acolhe o missionário leigo, bem como 

daquele que presta o serviço de evangelização naquela comunidade. Provoca um 

crescimento de ambas as partes158. 

No entanto, não se pode deixar de notar uma distância em relação à situação política 

nacional da época. Em certo sentido era como se a problemática nacional não fizesse parte 

do universo cotidiano das comunidades. O ambiente rural, apesar de não estar isento de 

sofrer os impactos provenientes da situação sociopolítica nacional, constituía um 

microcosmos de relações no qual a vida fluía como que desconectada do mundo das 

macrorrelações. Contribuía para isto a falta de informações e o pouco acesso às notícias. O 

Ato Institucional nº 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968, chamado de golpe dentro do golpe 

de 1964, suspendeu os direitos políticos dando plenos poderes ao presidente. Isto fez 

aumentar a perseguição a qualquer pessoa ou entidade que se manifestasse contrária a 

alguma postura do Governo Federal. Somente depois dos anos 80 encontraremos, no 

material produzido pela equipe de evangelização, indicações claras de um comprometimento 

da Igreja com a necessidade de uma transformação social. Importa destacar que a tônica 

dada à formação de lideranças, à organização de comunidades, ao empenho pela 

participação nos grupos de reflexão da Bíblia trouxe a base para uma consciência crítica e 
                                                 

157 “Tiene por finalidad la promoción integral y harmónica del hombre, tiene como meta principal 
contribuir a que el hombre rural y urbano se desarrolle a través de la toma de consciencia de su dignidad, su 
responsabilidad y su deber de solidaridad.” Cf. Ibid., p. 52. 

158 “Foram preciosos os frutos destes cursos de base animados por estes leigos que puderam 
demonstrar que estavam preparados para enfrentar uma missão desta que não era simplesmente passar aulas 
bíblicas, mas animar um encontro que levasse a comunidade a se comprometer com a Igreja de uma maneira 
consciente e espontânea. Deixaram muito entusiasmo lá e trouxeram uma vibração que levou o nosso 
Movimento a dar um grande passo em sua trajetória”. COSTA, Bodas, p. 51. 
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um cultivo da espiritualidade que prepararia para um engajamento social sólido e alimentado 

por esta espiritualidade. Essa demora em abraçar as questões do engajamento na luta política 

foi criticada e em alguns lugares chegaram a rejeitar o trabalho evangelizador: 

Na década de 1970 já começaram a nos criticar. E críticas fortes. Diziam 
que nosso trabalho ensinava a rezar, mas não levava para a realidade social. 
[...] Fomos dispensados da Diocese de São Mateus, em Ecoporanga, 
Pinheiros e Montanha. O clero de São Mateus estava empenhado na 
questão social e nos atrasados. [...] Os padres portugueses de Teófilo Otoni 
estavam empenhados na questão social e também se manifestaram a 
respeito do atraso do nosso Movimento de Evangelização ligado quase que 
só à espiritualidade. Até em nossas Assembleias Diocesanas de Caratinga 
fomos criticados por estamos ligados à espiritualidade e ausentes da 
questão social159. 

Mas qual era, em síntese, o perfil do leigo nesta segunda fase do MAPE no qual os 

Pioneiros do Evangelho, por trabalharem os cursos intitulados Pré Boa Nova e Boa Nova, 

passaram a ser chamados de “Turma da Boa Nova”? 

2.7 Perfil dos leigos da “Turma da Boa Nova” 

Os leigos que colaboram na evangelização com repasse de cursos nas comunidades, 

são pessoas do meio do povo: lavradores, pequenos agricultores e alguns profissionais 

liberais. Sem muitos estudos, a maioria de nível primário (4ª série), outros concluíram o 

primeiro grau (8ª série) e alguns que aprenderam a ler na própria Bíblia com o incentivo dos 

grupos de reflexão. Aos poucos, as mulheres começam a ajudar nesta tarefa que, na primeira 

fase do MAPE, era restrita aos homens160. 

São leigos que se sentem imbuídos de uma missão, como os apóstolos, pelo batismo, 

feitos continuadores da missão de Jesus. Isto era testemunhado pelos líderes leigos e por eles 

comunicado aos participantes do curso que se sentiam convocados à missão161. Esses leigos 

e leigas, com sua simplicidade e testemunho, fazem um importante trabalho de 

evangelização. As pessoas são despertadas a viver o que se anuncia. Pessoas com uma 

                                                 
159 COSTA, Bodas, p. 28. 
160 Eis o testemunho de Rosária entrevistada por Fabrício Oliveira: “A maioria das pessoas era muito 

simples, pessoas da roça que não tinham leitura direito, pessoas que começaram a trabalhar, lendo a Bíblia, 
igual nós tivemos aqui um líder muito bom, excelente, o Ladário. Ele era barbeiro, ele tinha o salão ao lado do 
salão paroquial, ele veio pra cá, ele não sabia nem ler direito, ele aprendeu lendo a Bíblia, e dava cursos 
maravilhosos. Mesmo pra gente que tinha leitura, sentia dificuldades perto dele, porque os trabalhos dele eram 
muito bem feitos, eu aprendi muito com ele, sabe? E assim eram as pessoas que eu trabalhava nas 
comunidades.” OLIVEIRA, Religião, p. 100. 

161 Cf. KERANDEL; DEL CANTO, Evangelización y Promoción, p. 69. 
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disposição e disponibilidade incríveis para anúncio do evangelho em terras distantes, 

deixando por um tempo, família e ocupações, mas alegres por estar anunciando Jesus Cristo 

e contribuindo para o crescimento do Reino.  

São pessoas com espírito de liberdade. Com iniciativa para buscar outros cursos de 

seus interesses dentro e fora da paróquia. Liberdade de organizar reuniões nas comunidades 

e que apostam na formação de novas lideranças, a ponto de ajudar a cobrir os gastos 

materiais para que outros participem dos cursos162. Em síntese, sujeitos da formação e 

animação das comunidades, bem como da evangelização, de forma consciente e 

responsável, como membros de uma Igreja viva que se reconhece, não tanto pelas 

edificações, mas, sobretudo pela participação do povo, pela vida em comunidade. 

A reflexão da Palavra nos grupos de reflexão, a fidelidade ao culto dominical e a 

participação mensal na Eucaristia, pelo incentivo e pela consciência gerada através dos 

cursos de formação, se convertem em verdadeiro dinamismo missionário de leigos 

evangelizando outros leigos. Como podemos ver neste testemunho do Dom José Eugênio 

Corrêa, na época bispo de Caratinga-MG: 

a experiência vem demonstrando que os leigos têm muito mais facilidade 
de comunicação e entrosamento entre eles mesmos. É melhor evangelizar 
os leigos pelos leigos. E é assim que despertamos a consciência dos leigos 
e as dinamizamos, para exercerem o seu papel de “sal da terra” e “luz do 
mundo163. 

Apesar da resistência inicial, esse modelo participativo que compõe a dinâmica dos 

cursos começa a superar parte do autoritarismo reinante nas comunidades. Algumas decisões 

passam a ser partilhadas. O exercício constante de reflexão da Bíblia e em torno de 

perguntas que levam a uma tomada de posição, favorece uma caminhada eclesial e social 

consciente e responsável. O que ainda esbarrava em certo clericalismo. A tomada de 

consciência por parte dos leigos levava ao surgimento de críticas sobre a postura de padres 

que não valorizavam a presença e o trabalho dos leigos nas comunidades. “Nos começos dos 

debates, muitos apelavam para as falhas dos padres, dos Bispos etc. E aos poucos os debates 

se voltaram para nossas falhas pessoais. O que deveríamos fazer e não fazemos etc.”164. 

A dimensão missionária fazia crescer uma ousadia a partir daquilo que se acreditava. 

Vislumbrava-se o trabalho bíblico de formação de comunidade como algo de Deus, como 

um apelo da vida cristã oriundo do próprio batismo. Por isso, os próprios leigos iam 
                                                 

162 Cf. KERANDEL; DEL CANTO, Evangelización y Promoción, p. 71-72. 
163 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Comunidades, p. 193. 
164 COSTA, Bodas, p. 55. 



 

83 

espalhando cursos para outras comunidades, e o próprio material dos cursos, utilizados nos 

grupos de reflexão, chegavam a outras dioceses, mesmo avessas ou resistentes ao trabalho 

de evangelização165.  

Surge uma nova força no meio das comunidades, um ardor missionário presente nos 

leigos, a partir de baixo, que vai abrindo novos caminhos, rompendo as fronteiras 

geográficas e as resistências ao novo modelo de Igreja. Em seu conjunto, esta dinâmica de 

evangelização revelava-se frutuosa e com força de penetração. Na avaliação dos trabalhos de 

missão no Amazonas, em 1978, verificou-se que se tratava de “uma palavra simples, de 

gente simples, para pessoas simples”166. Ao tratar desta dinâmica de trabalho em 

Eugenópolis-MG, assim se reportam: “...os humildes são instrumentos privilegiados do 

Espírito; o campesino é capaz de ser, ele mesmo, agente de transformação deste 

ambiente”167. 

Nesta fase, embora os leigos sejam os principais incentivadores dos grupos de 

reflexão da Bíblia e se dediquem, com forte empenho, na formação de comunidades, não há 

conhecimento de uma participação da Diocese de Caratinga-MG nos Encontros 

Intereclesiais de CEB´s168. O trabalho missionário crescia e fazia crescer a Igreja por onde 

passava, mas qual fermento na massa, fazia crescer sem aparecer. Isto fazia parte deste perfil 

do leigo atuante nesta dinâmica de evangelização. 

Se num primeiro momento o MAPE colocou a Bíblia nas mãos do leigo e o levou a 

encontrar as respostas da fé, num segundo momento, como fruto do Concílio, a Turma da 

Boa Nova conduziu à formação de comunidades e à leitura da Bíblia em pequenos grupos, 

despertando um jeito participativo de ser Igreja. A Boa Nova leva o grupo de missionários 

leigos à denominação de MOBON: Movimento da Boa Nova do qual passamos nos ocupar 

neste momento. 

                                                 
165 “No trabalho de mestrado, constatei que pequenos livros de cursos do Mobon circulavam por 

paróquias da Arquidiocese de Mariana e comunidades eram organizadas sem consentimento do Arcebispo 
Dom Oscar de Oliveira, que se mostrava avesso ao aggiornamento católico.” OLIVEIRA, Religião,  p. 73.  

166 OLIVEIRA, Raul Motta. Missões no Amazonas. Diretrizes, Caratinga, n. 323-324, p. 1, set.1978. 
167 “...los humildes son instrumentos privilegiados del Espíritu; el campesino es capaz de ser, él 

mismo, agente de transformación de su ambiente.” KERANDEL; DEL CANTO, Evangelización y Promoción, 
p. 76-77.  

168 O primeiro foi em janeiro de 1975, o segundo em julho de 1976, ambos em Vitória no Espírito 
Santo e o terceiro em julho de 1978, em João Pessoa, na Paraíba. 
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CAPÍTULO 3 -  MOBON: MOVIMENTO DA BOA NOVA 

O Movimento da Boa Nova vai firmar-se como tal e com esta nomenclatura, a partir 

da construção da Casa do MOBON, inaugurada no dia 11 de março de 1979169. Elegemos 

este marco para fazer um corte em sua trajetória, obviamente apenas para efeito de estudos, 

uma vez que a história é dinâmica e seus elementos interagem para além das tipificações que 

lhe são feitas. Abordamos o período que vai da inauguração da Casa do MOBON até o ano 

2000170. Buscamos compreender esta fase a partir de alguns subsídios que revelam o 

caminho percorrido, os avanços do trabalho no Mato Grosso e a abertura para o engajamento 

sociopolítico como desdobramento da caminhada de fé, em sintonia com a caminhada da 

Igreja. Nesta etapa, consolida-se a força da linguagem simbólica muito recorrente nos cursos 

e materiais produzidos e surgem novos traços na dinâmica de trabalho, bem como no perfil 

dos leigos e leigas que assumem, diretamente, esta dinâmica de evangelização. 

3.1 O auge dos cursos de formação 

O sonho de uma Casa central para favorecer o trabalho de evangelização foi 

acalentado e fortemente buscado por um incentivador e apoiador dos trabalhos desde o seu 

tempo de seminarista: Pe. Léssio Guedes, membro do clero diocesano da Diocese de 

Caratinga-MG. Ele aproximou-se dos trabalhos a partir de um curso com Alípio Jacintho, 

ainda na fase apologética desta dinâmica, encantou-se com o trabalho e o abraçou com 

empenho, sobretudo a partir de sua segunda fase, quando o esforço voltou-se para a 

formação de comunidades e para o incentivo aos grupos de reflexão e plenários. Em suas 

missas, que eram longas e sem pressa, favorecidas pelo estilo rural das comunidades, Pe. 

Léssio, com sua facilidade de gravar o nome de praticamente todos os paroquianos, insistia 

com cada um para que participasse dos cursos. A esse respeito, Alípio Jacintho testemunha: 

“Ele até exagerava na insistência em que todos participassem de um curso. Alguns o 

chamavam de ‘padre dos cursos’. Estava sempre entusiasmado”171.  

                                                 
169 Cf. ARAÚJO, O Movimento Boa Nova, p. 166-167; Cf. CARDOSO, Léssio Lima. Uma casa que 

fez história. Diretrizes. Caratinga, v. 51, n. 809, p 21-35, fev. 2009. Cito. p. 21. 
170 Fabrício Oliveira faz um corte de 1968 a 1975 sob o enfoque das bases religiosas para uma atuação 

política. Acreditamos que além de misturar elementos de datas bem distantes sem uma devida clareza, ele 
compreende o MOBON como se já existisse antes mesmo da criação da Casa do MOBON, em 1979. E 
somente depois disso acontece um envolvimento sociopolítico propriamente dito em sua dinâmica de trabalho. 
Cf. OLIVEIRA, Religião, p. 72 e 107. 

171 COSTA, Bodas, 2009, p. 42. Sobre as exigências do Pe. Léssio, a palavra de Sócrates, um de seus 
paroquianos entrevistado por Fabrício Oliveira: “O Pe. Léssio exigia, exigia muito, ele apertava o pessoal e 
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Desde o princípio, os cursos de formação para os leigos, de maior duração, 

aconteciam na Vargem Grande172 e em casas adaptadas nas paróquias de Tarumirim, Iapu, 

Sobrália e São João do Oriente, Diocese de Caratinga-MG, atendidas, na época, pelo Pe. 

Léssio173. As más acomodações para o povo levaram esse entusiasta a pensar na construção 

de uma Casa de curso. Pe. Léssio empenhou-se na construção da Casa que veio a chamar-se 

Casa do MOBON174, construída com doações das comunidades e em regime de trabalho em 

mutirão175. Para a época, era uma casa grande, construída em tempo recorde, menos de um 

ano176.  

A casa tornou-se um centro de evangelização para lideranças leigas, utilizando uma 

metodologia participativa e envolvente, uma linguagem popular, acessível e inculturada, 

próxima ao universo de compreensão das pessoas, abundante em comparações e 

metáforas177. Algumas mudanças podem ser verificadas a partir da construção desta casa. 

Embora não tenha deixado de acontecer cursos em outras localidades, o centro de formação 

de Vargem Grande foi desativado e houve uma tendência à centralização dos cursos na Casa 

do MOBON, em Dom Cavati-MG. O objetivo da casa era favorecer a formação de 

lideranças em função da evangelização das comunidades. Isto se evidencia no testemunho de 

João Resende: 

Tentamos evangelizar de acordo com o nosso tempo. A pregação dentro de 
uma casa, em regime de internato tem outro valor. Precisamos formar 
nossas lideranças para que todo povo seja atingido pela mensagem do 

                                                                                                                                                      
falava assim ‘oh, se vocês quiserem batizar a criança, receber sacramento, tem que ter participação ativa’...” 
OLIVEIRA, Religião,  p. 83;104-105. 

172 Cf. ARAÚJO, O Movimento, p. 129. 
173 Cf. CARDOSO, Léssio Lima. Da Apologética à conversão. In: Diretrizes, Caratinga, n. 777, p. 32, 

jun. 2006. 
174 Assim testemunha o Alípio a respeito da mudança do nome: “Foi lá em Pinheiros, no norte do 

Espírito Santo, Diocese de São Mateus, que começaram a nos chamar de turma da Boa Nova. Quando houve a 
compra do terreno em Dom Cavati (MG), foi preciso fazer um estatuto e, inspirado nisso, surgiu e se 
oficializou o nome Movimento da Boa Nova (MOBON)”. CARDOSO, Léssio Lima. Uma casa que fez 
história. In: Diretrizes, n. 809, p. 21-33, fev. 2009. Cito p. 23-24. 

175 Assim Pe. Léssio se reporta à construção da casa:“Essa casa foi feita em mutirão: de segunda a 
quarta-feira, oito a dez pessoas da comunidade; a gente levava aquela turma para as comunidades e, quinta a 
sábado, outra turma. Isso foi durante um ano. A gente pedia muito. Viajava dia e noite angariando arroz, feijão, 
animais, tudo. Depois eu fui fazendo campanhas para ganhar os móveis. A gente pedia e o povo não parou de 
ajudar. Nós tivemos muita ajuda, graças a Deus. Isso mostrou que aquilo era de Deus mesmo”. CARDOSO, 
Lima. Uma casa que fez história, p. 30. Cf. OLIVEIRA, Religião,  p. 109. 

176 As obras começaram a 29 de maio de 1978 e a inauguração da casa deu-se no dia 11 de março de 
1979. Os detalhes desta Construção são comentados pelo então seminarista Léssio Cardoso. Cf. CARDOSO, 
Uma casa que fez história, p. 21-33; COSTA, Bodas, 36-41. 

177 Adiante será abordada esta dimensão da linguagem utilizada nos cursos. 
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Evangelho. Para isso construímos uma casa. Nossa intenção é evangelizar 
o povo através das lideranças178. 

No ano em que foi inaugurada a Casa do MOBON, aconteceu a Terceira Conferência 

Geral do Episcopado Latino-americano, na cidade de Puebla, no México. Foi um 

acontecimento muito importante para o todo o continente, cuja tarefa principal era pensar a 

evangelização no contexto histórico do momento, marcado pelo autoritarismo dos governos 

militares, pela violação dos direitos humanos e pela repressão às organizações populares 

contrárias ao sistema dominante. A direção geral do CELAM, na pessoa do Afonso Loppes 

Trujillo ensaiava frear e deixar no ocaso as conquistas de Medellín. No entanto, apesar das 

pressões, a Conferência terminou acordando as linhas inspiradoras da Segunda Conferência 

(Medellín, 1968), sobretudo a consciência de uma América Latina injustamente explorada, 

sendo os pobres subjugados a situações desumanas. Frente a isso houve uma maior 

aproximação dos agentes de pastoral ao meio popular.  

Bispos, padres, religiosos e leigos aproximaram-se do povo das comunidades em sua 

realidade carente e sofrida. “A Igreja passa a assumir a defesa dos direitos humanos do 

povo, oferecendo o seu apoio àquelas organizações que nascem da base ou que assumem a 

luta pela justiça e pelos direitos humanos”179. A Conferência de Puebla chega à conclusão de 

que a situação social agravou-se depois de Medellín, a violência foi institucionalizada e a 

dignidade humana era violada em seus direitos fundamentais (cf. DP 1259). O Documento 

condena o abismo crescente entre ricos e pobres como uma situação de “pecado social” (cf. 

DP, 28) e condena duramente o caráter totalitário dos regimes de força que impedem a 

participação do povo nas decisões políticas (cf. DP 547), ainda avançou ao explicitar a 

Opção Preferencial pelos pobres e pelos jovens. Ao analisar o material produzido pelo 

MOBON buscaremos identificar a assimilação das Conferências de Puebla e Santo Domingo 

neste trabalho de evangelização. Vejamos um pouco desta nova etapa com a Casa do 

MOBON. 

A primeira década, logo após a inauguração da Casa do MOBON, em Dom Cavati-

MG, foi marcada por uma grande ocorrência de cursos e com forte participação das 

lideranças das comunidades. Como a casa foi construída em mutirão, com ampla 

participação das comunidades, todos se sentiam em casa, como se estivessem no seu espaço. 

Só em 1979 aconteceram 87 cursos reunindo 7.537 participantes, naturalmente uma mesma 

pessoa acabava fazendo mais um de um curso no ano. Durante a década de 80 manteve-se 
                                                 

178 OLIVEIRA, Religião, p. 110. 
179 TEIXEIRA, A Gênese, p. 295. 
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uma média superior a 60 cursos por ano, contando, ao todo, com mais de 40 mil 

participantes. Na década de 1990, a média de cursos cai pela metade, cerca de 30 cursos por 

ano, envolvendo mais de 24 mil participantes180. A média de participação por curso 

permanece, relativamente próxima, variando de 67 participantes na primeira década, para 76 

participantes na segunda181.  

Com a equipe envolvida em tantos cursos, houve certa centralização dos cursos na 

Casa do MOBON. Vários fatores contribuíam para que houvesse essa acorrida aos cursos 

nos inícios e uma diminuição posterior. Primeiramente, era uma novidade, a casa grande, 

bonita, funcional, aberta para acolher os leigos, em geral pessoas simples e pobres que se 

sentiam valorizadas por ter acesso àquele espaço acolhedor. Havia um forte incentivo da 

parte de alguns padres para a participação no MOBON182, pois, quase não havia espaço 

apropriado para cursos nas paróquias. O estilo de vida, ainda marcadamente rural, favorecia 

as pessoas deixar seu trabalho e se deslocar para participar de um curso. Posteriormente os 

efeitos do “inverno eclesial” na Igreja, com a ascensão de João Paulo II, vai ganhando força 

no Brasil e na Diocese de Caratinga183. Dom Corrêa, que era um incentivador do trabalho 

com os leigos, nas vésperas da inauguração da casa do MOBON, apresenta sua renúncia ao 

pastoreio da Diocese. Isto representa um recuo, pois seu sucessor, Dom Hélio Gonçalves 

Heleno não apresentava o mesmo vigor pastoral e sua atuação seguia a linha do que 

podemos chamar de uma “pastoral de manutenção”, como assinalada no Documento da V 

Conferência em Aparecida (cf. DAp 370). João Resende defende que esta centralidade da 

casa seja relativizada: 

“porque não é um ‘central’ enquanto converge para ela, deveria ser um 
‘central’ enquanto aprofunda as coisas para reverter a um trabalho de 
missão [...] não identificar o Movimento Boa Nova com a casa. Porque a 

                                                 
180 Um dos motivos que levou a esta diminuição de cursos de uma década para a outra refere-se aos 

encontros de casais que funcionavam em um só dia. No começo havia uma grande procura por esses encontros. 
Tratava-se de um encontro de espiritualidade com dicas de relacionamento para os casais. Ao que parece, esses 
encontros de casais não representam um diferencial neste serviço de evangelização, motivo pelo qual nos 
ocuparemos dos cursos e encontros que formam o eixo articulador do Movimento da Boa Nova. 

181 Em números mais exatos, de 1980 a 1989, aconteceram na Casa do MOBON, 618 cursos somando 
41.470 participantes, o que dá uma média de 67,1 participantes por curso. De 1990 a 2000, reduziu-se o 
número de cursos a 323, contando com 24.587 participantes, com uma média de 76,1 pessoas por curso. A 
média geral nestes anos é de 70,1 participantes por curso. Estes dados e mais detalhes. Cf. CARDOSO, Uma 
casa que fez história, p. 34-36. 

182 Pe. Léssio, Pe. Levi, Mons. Raul, Pe. Paulo Peixoto, Pe. Moreira, Pe. José Lopes, Pe. Jesus, são 
padres da Diocese de Caratinga, com os quais tive contato e que sempre apoiaram o trabalho do MOBON 
incentivando os leigos na participação dos cursos e na formação dos grupos de reflexão. 

183 Víctor Codina dedica alguns artigos e uma pequena obra a este tema do “inverno eclesial.” Cf. 
CODINA, Víctor. Sentirse Iglesia en el invierno eclesial. Barcelona: Cristianisme y Justícia, 2006. 
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casa é um momento, um espaço, [...] um referencial, mas não é o trabalho 
das comunidades enquanto tal184.  

Neste sentido a casa é para ser um centro de irradiação missionária, um meio que 

favoreça a evangelização, mas que esteja a serviço da missão e não voltada para si 

mesma185. O trabalho de formação de lideranças, de organização e animação de 

comunidades traz, em seu histórico, a itinerância. Ele é anterior e maior que os trabalhos 

desenvolvidos na casa. Por outro lado, uma perspectiva que vai se firmando, é a busca de 

caminhar com a Igreja, o que pode ser comprovado através dos subsídios produzidos que 

apontam o caminho que foi sendo trilhado. 

3.2 Os subsídios revelam o caminho percorrido 

Ao analisar o material produzido para os cursos neste período, nota-se um 

crescimento em busca de uma maior sintonia com a caminhada da Igreja. Esta sintonia 

acontece de forma meio tardia e se firma, aos poucos, no desenvolver da caminhada. A cada 

ano é produzido um livrinho de preparação para a Semana Santa e outro para a preparação 

do Natal. Faz-se o estudo com as lideranças que depois repassam o conteúdo estudado nas 

comunidades. Esse repasse é feito por duplas de leigos que, depois de participarem dos 

cursos de preparação, reestudam em casa o material e preparam seus esquemas pessoais e às 

vezes alguns cartazes. Depois, através de um intercâmbio com duplas de outras 

comunidades ou até mesmo outras paróquias, se revezam entre si para repassar os cursos nas 

comunidades. Com este esquema, todas ou quase todas as comunidades fazem a preparação, 

geralmente em um final de semana, previamente agendado. A dinâmica revela-se como um 

mutirão de evangelização, às vezes chega a atingir a maioria das paróquias de uma diocese. 

Mudanças que são introduzidas nos subsídios apontam transformações na dinâmica da 

caminhada do MOBON. 

                                                 
184 CARDOSO, Uma casa que fez história, p. 30-33. Esta postura se coaduna com a prática pastoral de 

João Resende que, em sua atuação, trabalha muito mais em cursos fora da Casa do MOBON, nas Dioceses de 
Caratinga-MG, Governador Valadares-MG, Guanhães-MG, Sinop-MT, Cáceres-MT. 

185 Neste sentido o parecer de Fabrício Costa sobre a Casa do MOBON não deve ser entendido como 
algo voltado para a Casa em si, mas para a dinâmica de evangelização promovida pelo MOBON: “É um lugar 
onde as pessoas se abraçam, cantam junto músicas religiosas durante os cursos, compartilham experiências de 
vida nas conversas e constroem maior envolvimento com o Mobon; são renovados os laços de pertencimento 
que reforçam a identificação com o Movimento.” OLIVEIRA, Religião, p. 109. 
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3.2.1 Os subsídios de preparação para a Semana Santa 

Os textos produzidos em função da preparação para a Semana Santa186 no período de 

1976 a 1979, embora tenham um tema para cada ano, todos apresentam uma reflexão 

direcionada para cada dia do Tríduo Pascal187. Inicia-se com a reflexão de um tema e 

termina com uma sugestão de leitura bíblica seguida de uma pergunta para reflexão. A 

Palavra de Deus é apresentada ao final de cada parte do estudo para um aprofundamento, 

com o decorrer da caminhada, ela se deslocará para a primeira parte do conteúdo e ocupará o 

eixo principal do estudo188.  

O subsídio “A Páscoa da Igreja” (CSS, 1980), embora mantenha a estrutura de 

reflexões direcionadas ao Tríduo Pascal, alarga os horizontes para a perspectiva da situação 

do povo: “a Igreja nos dias de hoje, sente que não deve tanto falar para o povo, mas sim 

falar a partir da situação do povo” (CSS, 1980, p 08) o que antes não era tão perceptível. É 

visível a influência de Puebla em expressões como: “Vivemos hoje uma época em que o 

econômico, o lucro, a produção estão acima da pessoa” (CSS, 1980, p. 12). “A maior prova 

de amor é dar a vida por uma causa justa. Foi o que Cristo fez” (CSS, 1980, p. 14). Na 

sequência, o subsídio lembra que as paróquias e comunidades deviam ser centros de 

comunhão e participação a fim de favorecer a libertação, enfatiza a importância das CEBs 

no processo de libertação, destaca que o leigo tem um papel libertador e que a liturgia e a 

catequese devem ser libertadoras (cf. CSS, 1980, p 17-20). 

Há, nos subsídios dos cursos de Semana Santa, uma nítida mudança de perspectiva 

em relação aos anos anteriores. Faz-se a passagem do apelo de uma conversão, até então, 

direcionada para a dimensão pessoal, familiar e comunitária, para uma dimensão social. 

Rompe-se aos poucos o círculo daquele microcosmos das relações, voltadas para o interior 

das próprias comunidades e estas passam a ser trabalhadas em perspectivas amplas, de 

Brasil, de América Latina. Mas isso só se efetiva aos poucos. Nota-se uma mudança no 

modo de trabalhar com a Bíblia. A partir do estudo dos “Dez mandamentos” (CSS, 1983), 

há uma busca de aproximação entre a situação do povo na Bíblia e a situação do povo nas 

comunidades. Cada mandamento é estudado a partir da “situação da época”. Há um pequeno 
                                                 

186 Eram subsídios utilizados para estudo com os líderes que depois repassavam o conteúdo estudado 
nas comunidades por ocasião da Semana Santa e eram utilizados como material para os grupos ou equipes de 
reflexão nas casas.  

187 Eis o tema de cada ano: “Leitura da vida” CSS, 1976; “O desvio da vida” CSS, 1977; “Igreja 
Doméstica” CSS, 1978; “Fazer a Páscoa” CSS, 1979. 

188 Embora a primeira Campanha da Fraternidade promovida pela CNBB date de 1964, somente 
depois dos anos oitenta veremos acenos a estas Campanhas e somente em 1995 elas serão assumidas como 
eixo central dos estudos para os cursos de Semana Santa. 



 

90 

texto descritivo da problemática que envolve o mandamento, seguido da apresentação da 

vontade de Deus diante daquela situação e finda com a situação de “hoje” explicitando os 

apelos de Deus no que se refere àquele mandamento:  

cada mandamento atinge uma situação de mal. Por isso refletir sobre os 
mandamentos é se conscientizar destas situações de mal e trabalhar para 
que elas desapareçam. Este trabalho será feito a partir da organização do 
próprio povo. De baixo para cima (CSS, 1983, p. 2). 

Bíblia e vida se aproximam contribuindo para que ela se torne uma espécie de 

espelho no qual os participantes do curso vejam a própria realidade à luz da Palavra de 

Deus189. 

Nos anos seguintes, maior sintonia com a Campanha da Fraternidade e a Caminhada 

das CEBs. Ao trabalhar a situação do povo no Cativeiro da Babilônia com o tema: “Povo 

sofredor”, destaca-se que: “Somente a luta do povo sofredor é que vai realizar o lema da 

Campanha da Fraternidade deste ano – ‘Para que todos tenham vida’” Há uma afirmação da 

importância das CEBs que “nascem da força do Espírito e se alimentam das riquezas do 

povo” na linha da comunhão, participação e corresponsabilidade (cf. CSS, 1954, p. 24). 

Começa uma aproximação com a caminhada da Igreja no Brasil.  

Em 1985 é trabalhado o tema: “Reconstrução do povo” que aborda o livro de Rute, 

mesmo livro adotado para o mês da Bíblia proposto pela Igreja do Brasil para aquele ano (cf. 

CSS, 1985)190. Em 1986 trata do tema: “A Caminhada de Jesus”, apresenta Jesus como o 

nosso libertador, que se coloca ao lado dos pobres e dos fracos. E o caminho de Jesus é 

apresentado como o caminho da Igreja: “Nesta caminhada da Igreja, os clamores dos 

sofridos passam a orientar suas atitudes. Quando a Igreja não se orienta pelos clamores dos 

sofridos ela perde o rumo do Reino de Deus” (CSS, 1986, p. 14). O subsídio destaca o apoio 

aos movimentos e associações de base a serviço da vida. Fala em “sindicatos combativos” 

                                                 
189 Em relação à sintonia com a caminhada da Igreja do Brasil, é ainda notória a ausência de uma 

referência à Campanha da Fraternidade que em 1983 trabalhou um tema: “Fraternidade sim, violência, não!” 
Seria muito fácil uma ligação entre a Campanha e o estudo dos “Dez Mandamentos”. 

190 Um estudo revela uma ação social fruto deste curso: “‘O que a comunidade vai fazer de concreto 
pelos pobres? Qual a obra concreta da comunidade diante dos trabalhadores que estão sendo dispensados pelas 
fazendas?’ Essa questão teria sido proposta por um dos coordenadores do MOBON, 1984, durante um curso 
para lideranças do MOBON chamado ‘A Reconstrução do Povo de Deus’ [...] Em muitas dessas narrativas, a 
fundação do sindicato é justificada como missão da comunidade em favor dos pobres, pequenos, explorados, 
sofredores e trabalhadores em geral, sem que haja um fato que possa ser apontado como motivador imediato.” 
COMERFORD, John Cunha. Como uma família: Sociabilidades, territórios de parentesco e sindicalismo rural. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará / UFRJ, 2003. p. 259-260. 
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“luta para desempelegar os sindicatos”191 e na importância do povo estar bem representado 

na Assembleia Nacional Constituinte que viria a redigir a Constituição do Brasil, de 1988. A 

tônica sindical rural permanece em 1987 com o estudo do profeta Elias, em sintonia com o 

tema do Mês da Bíblia daquele ano: “As CEBs, mesmo não sendo um partido político, 

mesmo não sendo um sindicato, animam seus membros a participar ativamente dos 

sindicatos combativos, de partidos que sejam resposta aos gritos do povo sofrido.” (CSS, 

1987, p. 10).  

Em 1988 a reflexão é sobre o livro de Ester, com destaque para a importância da 

mulher na comunidade sob o título: “A Força do Restolho” (CSS, 1988), entra aqui, de 

maneira direta, a dimensão da linguagem simbólica com uso de comparações com elementos 

do universo cotidiano das pessoas. Restolho é a espiga de milho miúda, aquela que sobra no 

fim da safra, que é desprezada por ser pequena. Ela é resistente aos ratos e serve para curar 

doenças nos porcos. Uma alusão aos pequenos trabalhadores, desprezados, injustiçados, mas 

que têm uma força escondida quando se unem. Nesta mesma linha de organização dos 

pequenos e de fortalecimento das CEBs é que seguem os estudos dos dois anos seguintes: 

Profeta Amós (CSS, 1989) e Oséias (CSS, 1990)192. 

Em 1991, ao trabalhar “A caminhada das comunidades” (CSS, 1991), destaca-se que 

a Bíblia tem de ser lida “de frente para a realidade” da vida do povo, e introduziu-se uma 

novidade importante: o uso da “chave de leitura”. Agora o texto bíblico aparece no início do 

tema a ser trabalhado. Muda-se a perspectiva de estudo bíblico. Vai-se primeiro à Bíblia e 
                                                 

191 A questão sindical começou a ser trabalhada pelo João Resende com o curso intitulado “O 
Evangelho do Agricultor”. A partir da fé, procurava responder aos desafios da vida concreta dos pequenos 
agricultores. Foi um curso divulgado em muitas comunidades. Por meio dele, surgiram várias associações e 
algumas cooperativas na região da Zona da Mata. No entanto, não foi produzido um subsídio para dinamizá-lo. 
O termo “desempelegar” indica a necessidade de o sindicato assumir a causa do trabalhador ao invés de 
favorecer os patrões. (Pelego é uma manta que amacia as costas de um animal para que possa ser montado. 
Aplicado ao sindicato, é um termo pejorativo para indicar que ele não cumpre sua missão de defender os 
direitos dos trabalhadores). De posse das anotações pessoais do João Resende verificamos o conteúdo deste 
curso: “O Evangelho do Agricultor”. Era destinado aos trabalhadores rurais e pequenos proprietários; 
destacava a importância da união entre os pequenos agricultores; a valorização dos produtos da roça 
eliminando os atravessadores; fomentava a compra conjunta dos insumos agrícolas e de maquinários para a 
produção; despertava para a venda dos produtos via associação ou cooperativas de pequenos produtores; 
refletia a importância da militância e dos sindicatos dos trabalhadores rurais; abordava um pouco da história da 
colonização e da trajetória agrária no Brasil; a leis agrárias e textos da Doutrina Social da Igreja. Estes dados 
são referenciados em outra pesquisa de cunho historiográfico. Cf. OLIVEIRA, Religião, p. 126-127.  

192 Eis como isso é relatado em um estudo que cita a prática do MOBON: “Aos poucos, as CEBs e os 
cursos do MOBON tornam-se espaço de formulação de um discurso sobre o ‘social’, sobre os ‘pobres’ e a 
‘pobreza’, sobre a exploração, em que ganhavam destaques imagens bíblicas associadas a temas como a 
superação da escravidão, a importância dos pequenos diante dos olhos de Deus, a crítica aos poderosos, a 
vitória dos humilhados, bem como comparações entre essas imagens e o cotidiano dos camponeses e 
trabalhadores rurais. Isso tudo aparecia recorrentemente nos livretos preparados para orientação das reuniões 
dos grupos ou equipes de reflexão, livretos que vinham com a chancela do bispo e eventualmente 
mencionavam encíclicas – a palavra do Papa – e com base nisso criticavam o governo.” COMERFORD, Como 
uma família, p. 303.  



 

92 

depois, a partir dela, desenvolve-se a reflexão. A Bíblia ganha maior centralidade. Antes, 

fazia-se uma argumentação, mas o texto bíblico de referência só aparecia no fim do assunto 

desenvolvido. Agora, o primeiro contato é com a Bíblia: a leitura do texto indicado. Em 

seguida algumas perguntas que compõem a “chave de leitura”, em geral duas ou três, que 

remetem o leitor para o texto novamente, para que ele busque, no texto lido, elementos que 

favoreçam o seu entendimento e aprofundamento. A última pergunta da chave faz uma 

ligação do texto com o hoje da vida do leitor193. Este reposicionamento do texto bíblico para 

o início de cada tema e uso das chaves de leitura é algo que acompanha a dinâmica dos 

subsídios de estudos até os dias de hoje. 

Em 1992, em sintonia com 8º Encontro Intereclesial das CEBs, em Santa Maria, RS, 

trabalhou-se o tema: “Nova Evangelização” com referência à Conferência Geral do 

Episcopado Latino-americano e Caribenho em Santo Domingo (cf. CSS, 1992). No ano 

seguinte, trabalhou-se o livro de Macabeus com o tema: “Fé Resistente” destacando a 

importância do cultivo da espiritualidade para resistir às dificuldades da luta. Destaca-se que 

as CEBs não são “um movimento de Igreja, mas a Igreja em movimento” (cf. CSS, 1993, 

p.13). No ano seguinte, trabalha-se “Abraão e Sara em Parábolas” (CSS, 1994). Neste 

subsídio, cada assunto é desenvolvido a partir de uma comparação (rio, sapé, lambari e o 

bagre, angola, galinha e pato, entre outras). Indica-se um método para este estudo: contar a 

história (parábola) de modo participativo; fazer a leitura do texto bíblico; fazer as perguntas 

da chave de leitura; depois, interligar parábola, Bíblia e comunidade.  

A partir de 1995, os cursos de Semana Santa convertem-se em cursos da Campanha 

da Fraternidade. Os subsídios são produzidos a partir do tema e do lema da Campanha, 

utilizando-se o Texto Base produzido pela CNBB. Os subsídios passam a ser um resumo 

criativo da Campanha da Fraternidade, com uma linguagem acessível, às vezes recorrendo 

ao uso de parábolas e comparações e mantendo a metodologia de iniciar cada tema estudado 

com um texto bíblico e uma chave de leitura correspondente. Esta mudança é fruto de uma 

busca de maior sintonia com a Igreja. O objetivo é fazer com que as comunidades estejam 

sintonizadas com as orientações da Igreja do Brasil, caminhem com o espírito de comunhão 

eclesial. Até o ano de 1999, permanece o esquema de nove encontros em cada subsídio a ser 

trabalhado com os leigos e depois repassados por eles, em forma de intercâmbio, nas 
                                                 

193 Eis um exemplo: “Chave de leitura: João 6,25-27. 1. Por que a multidão ia atrás de Jesus? 2. Por 
que buscamos a comunidade? 3. Até quando permanecemos na comunidade?” (CSS, 1991, p. 4) Ao que nos 
parece o uso de chave de leitura é um elemento que nasceu de uma prática de Escola Bíblica trabalhada na 
época em Manhumirim e em Matias Barbosa numa dinâmica conjunta do João Resende com o José Batista, 
leigo, de Juiz de Fora, muito entusiasmado com os estudos bíblicos. As Escolas bíblicas não tiveram vida 
muito longa, receberam fortes oposições de alguns padres por estarem muito “coladas” às questões sociais. 
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comunidades. Ou seja, as duplas de uma comunidade aplicam curso em outra, e vice-versa. 

Isto contribui para o conhecimento de novas realidades e cria o efeito de “novidade”, 

estabelece um clima favorável e de maior liberdade ao desempenho do curso. 

3.2.2 Os subsídios de preparação para o Natal 

Os subsídios de preparação para o Natal começaram a ser produzidos em 1974194. 

Durante um longo período eles mantêm uma mesma estrutura. A partir de um determinado 

tema: a. desenvolve um conteúdo catequético, em geral a partir de um texto ou um 

personagem bíblico; b. sugere a leitura de um texto bíblico ao final do texto catequético; c. 

termina com uma pergunta para reflexão. Em relação aos cursos de Semana Santa, não 

sofrem muitas alterações em sua forma, mas apresentam menor sintonia com a caminhada 

da Igreja. De um ano para o outro trabalham temas muito próximos, até repetitivos como: 

“Imagens de mãe” (CPN, 1980), “Maria Mulher” (CPN, 1981) e “Maria Marginalizada” 

(CPN, 1988) que desenvolvem a problemática da presença da mulher na comunidade e 

busca sua valorização na família, na comunidade e na sociedade, tendo Maria como o um 

modelo195. Os subsídios “Reza do povo” (CPN, 1985) e “Oração e Vida” (CPN, 1986), 

ambos trabalham a importância da oração e do cultivo da espiritualidade ligada à vida, como 

sustento para a missão e a luta. Por sua vez, “Paulo um grande animador” (CPN, 1990), 

“Comunidades animadas” (CPN, 1991) e “As comunidades de Paulo” (CPN, 1992) seguem 

a mesma linha.  

É perceptível o cuidado em trabalhar a partir da Bíblia. Os textos são abundantes em 

citações, o que favorece o leitor e participante do curso ter um contato maior com a Palavra 

de Deus. O efeito da constante repetição era comum nos inícios da primeira fase da 

dinâmica de evangelização. Não deixa de ser um elemento importante para a memorização e 

para a confirmação da mensagem anunciada. Dizer a mesma coisa de outra forma é um 

recurso válido para que um determinado conteúdo se enraíze na vida das pessoas e das 

comunidades. 

Os anos de 1993 a 1996 foram dedicados para o estudo de cada um dos Evangelhos, 

nesta ordem: Marcos, Lucas, Mateus e João. Trata-se de uma catequese sobre o específico 

                                                 
194 Cf. GOMES; ANDRADE, Mobon, p. 60. 
195 Estes estudos tiveram importante impacto na vida das comunidades: “Nos encontros do MOBON, 

uma novidade cultural causava grande estranhamento e empolgava os jovens: a análise do papel das mulheres 
na Bíblia. Não deixava de ser uma análise paradoxal já que, pelas mãos das tradições católicas, as relações de 
gênero eram marcadas por forte moralismo. Mas, por outro lado, a mulher aparecia nessas discussões como 
figura pública, tema de discussão pública.” RICCI, Fuga para o futuro, 2002. p. 117. 
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de cada um deles procurando destacar como se complementam e, no seu conjunto, nos 

oferecem uma visão ampla da vida e da missão de Jesus. Um traço característico é buscar 

superar as divisões no meio das comunidades. 

Os cursos de Preparação para o Natal apresentam uma sintonia menor com as 

propostas da CNBB. Mas, é visível o apelo para que, nas comunidades eclesiais e na 

sociedade, haja uma maior valorização da mulher, superando as atitudes machistas, trata da 

necessidade de “despatriarcalização das escrituras”, referindo-se a descobrir as falhas 

humanas que torceram o sentido do plano de Deus, supervalorizando os homens e 

desprezando as mulheres (cf. CPN, 1984, p. 5-7). Acenam para a participação da mulher na 

política e na Assembleia Constituinte (cf. CPN, 1988, p. 23-26). A recorrência do tema da 

questão da mulher, trabalhado em três anos diferentes, demonstra o acento que se dá a esta 

problemática. 

Há um incentivo, relativamente constante, para que as comunidades participem 

ativamente da vida política. Isto se verifica, por exemplo, na denúncia à venda de votos: “Há 

gente na Igreja que vive como pagão. É capaz de vender o seu voto para quem vai oprimir 

seus irmãos e ele próprio” (CPN, 1989, p. 6). Jesus é apresentado como Boa Notícia para o 

povo, como aquele que “dá sentido à luta e devolve a esperança” e cuja prática de 

misericórdia nos leva a “defender os famintos, os humilhados, os marginalizados” (CPN, 

1994, p. 20). E conclama os leigos a continuarem a prática de Jesus nos dias de hoje: 

A missão salvadora de Jesus continua através da nossa ação concreta nas 
comunidades. É importante que façamos uma revisão sobre as atitudes que 
temos assumido. E uma atitude comum entre nós é a da omissão. Pior 
ainda é ser omisso e querer passar por cumpridor de nossos deveres (CPN, 
1996, p. 4). 

Destaca-se nesta dinâmica de evangelização que os leigos, embora sejam formados 

pelo MOBON, a sua atuação se dá a serviço das suas próprias comunidades e paróquias de 

origem ou outras, às quais sejam chamados. Os leigos não estão a serviço do Movimento da 

Boa Nova, antes, o Movimento é que se põe a serviço da Igreja na formação dos leigos. 

Neste sentido, há algo radicalmente diferente da prática do MOBON em relação a outros 

movimentos de espiritualidade e/ou evangelização. 

A maioria dos movimentos tende a reunir as pessoas para reforçar o próprio 

movimento. Exerce sobre os leigos uma espécie de força centrípeta que os desloca de suas 

comunidades de origem, fazendo-os convergir para o próprio movimento. No caso do 

MOBON, o esforço é inverso. Embora se utilize de materiais e subsídios próprios, o foco 

está no serviço missionário e de formação a ser realizado na Igreja particular, da qual cada 
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leigo procede e se encontra engajado. A finalidade do trabalho é que os leigos se convertam 

em verdadeiro fermento de evangelização, em sua Igreja local ou onde ele seja chamado a 

servir. A dinâmica do MOBON exerce uma força centrífuga, que impulsiona para a missão. 

Por este motivo, as propostas do MOBON, em geral, não se chocam com os planos pastorais 

paroquiais e diocesanos, a menos que estes não estejam em sintonia com a própria 

caminhada da Igreja do Brasil. As propostas do MOBON situam-se na direção do despertar 

e reforçar a ação evangelizadora dos leigos para que estes tenham uma participação ativa em 

sua Igreja local196.  

Além de uma forte presença na Diocese de Caratinga e na de Governador Valadares, 

outro destaque é para o trabalho desenvolvido desde os anos setenta no Mato Grosso, nas 

Dioceses de Sinop e Cáceres. 

3.3 A Boa Nova no Mato Grosso197 

A partir de um encontro entre Dom Máximo Biennès, bispo de Cáceres-MT e Dom 

José Eugênio Corrêa, bispo de Caratinga-MG, durante a Assembleia Geral da CNBB, em 

1971, o bispo de Cáceres veio a Caratinga para conhecer de perto o trabalho da Boa Nova. 

Ao participar de um curso para lideranças e visitar algumas comunidades da Diocese de 

Caratinga, Dom Máximo se entusiasmou com o que viu do trabalho dos leigos. Já a partir 

daquele ano buscou formas para introduzir o trabalho da Boa Nova na Diocese de Cáceres 

seguindo a mesma dinâmica de Caratinga. Ele contou com a ajuda de duas missionárias 

leigas: Marta Maria da Silva e, posteriormente, Eliane Soares Nascimento198. Marta Maria 

foi responsável por organizar e dirigir os primeiros cursos na Diocese de Cáceres, em 1972. 

Elas mostram como a dinâmica da Boa Nova fazia com que novas comunidades fossem 

formadas a partir das iniciativas de reflexão da Palavra de Deus: 

                                                 
196 Os cursos de formação como Pré Boa Nova e Boa Nova, em geral, levam em conta o plano 

diocesano de pastoral de cada diocese na qual estão sendo trabalhados. É uma forma de reforçar a Igreja local, 
não há uma concorrência com ela, como se verifica na dinâmica de outros movimentos. 

197 Recente publicação traz um retrato da Boa Nova no Mato Grosso. Cf. SILVA, Marta Maria, Boa 
Nova enraizada no chão da vida: o MOBON no Estado do Mato Grosso. In: SILVA (Org.). Fermento, 2019. p. 
79-92.  

198 Marta Maria da Silva fazia parte de uma Comunidade de Consagradas à Missão na Igreja (CCMI), 
um grupo de missionárias leigas iniciado pelo Pe. Geraldo Silva no final da década de 60, em Vargem Grande, 
distrito de Alto Jequitibá-MG. Em 1970 o grupo se transferiu para a Diocese de Cáceres-MT. Em meados dos 
anos 80 o grupo se desfez, mas algumas delas perseveraram no apoio, incentivo e dinamização dos trabalhos da 
Boa Nova. Cf. ARAÚJO, O Movimento, p. 158-160; Eliane começou a fazer parte do grupo de Missionárias 
quando este já estava na Diocese de Cáceres. Elas mesmas, em um livro que traça a biografia de Dom Máximo 
Biennès, relatam o trabalho realizado na Diocese e o testemunho de alguns leigos que abraçaram a dinâmica da 
Boa Nova, a partir do encantamento com a Palavra de Deus. Cf. SILVA, Marta Maria; NASCIMENTO, Eliane 
Soares. Dom Máximo Biennès: Bispo Missionário. São Paulo: TOR, 2004. p. 199-214. 
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Era muito comum: quando os Grupos de Reflexão do Evangelho distavam 
muito da capela da CEB (Comunidade Eclesial de Base) e ficava muito 
difícil a participação de mãe com crianças e idosos, a comunidade se 
juntava aos interessados e organizavam mais um núcleo com catequese 
infantil: prezinho, preparação para Primeira Eucaristia, pelo menos dois 
grupos de reflexão do Evangelho, uma equipe de liturgia para fazer as 
celebrações e o culto dominical. Assim, existindo já a comunidade, iam 
convidar o padre para celebrar a primeira Missa e presidir a eleição da 
coordenação. Isso é alegria demais para o coração!199. 

Nota-se a ação evangelizadora dos leigos na criação da comunidade e, ao mesmo 

tempo, a comunhão eclesial, ao chamar o padre para presidir à eleição da coordenação após 

a missa. Havia o exercício da fraternidade em atitudes solidárias entre os membros da 

comunidade com o apoio mútuo, de uma comunidade com a outra, em questões de festas dos 

padroeiros ou de apoio à liturgia e catequese enfraquecidas. E no apoio às famílias com 

dificuldades por meio de mutirão de trabalhadores: “Era muito comum quando uma família 

sofria uma tribulação que comprometesse a produção de seu plantio, a comunidade se reunir 

e ajudar o irmão, capinando ou colhendo a sua roça”200. O trabalho ganha um ritmo ainda 

maior e se firma na continuidade com a presença missionária de João Resende, 

ininterruptamente, a partir de 1977201. Todos os anos, ele saía de Minas Gerais para o Mato 

Grosso, geralmente acompanhado por outros leigos da Diocese de Caratinga, tanto para os 

trabalhos na Diocese de Cáceres quanto na região de Alta Floresta, Diocese de Sinop-MT202.  

Nestas vindas – que se estendem até os dias de hoje –, o missionário 
ministra cursos de aprofundamento, promove encontros de lideranças, 
reúne coordenadores de grupos de reflexão, oferece encontros para casais, 
faz treinamento de plenaristas para o repasse dos cursinhos de base – 
enfim, toda a pastoral paroquial é revitalizada. Com efeito, é visível o 
aumento do fervor e do entusiasmo após as passagens do João Resende203. 

                                                 
199 SILVA; NASCIMENTO, Dom Máximo, p. 206. 
200 Ibid., p. 206. 
201 Cf. ARAÚJO, O Movimento, p. 159. 
202 Além da atuação do João Resende, as missionárias leigas ajudaram a dar continuidade no trabalho. 

Ele vinha uma vez por ano para a dinamização dos cursos. A organização cotidiana, em Cáceres-MT, contava 
com o apoio de Marta, Eliane e Edite Bárbara de Oliveira, em Alta Floresta com o trabalho de Creuza Ferreira 
Carvalho e Aldenir Nunes de Almeida. Sobre estas últimas, um relato merece destaque: “O sucesso da 
introdução do Movimento da Boa Nova em toda a área de Alta Floresta e mesmo em cidades vizinhas deve 
muito, muito mesmo, ao zelo e à grande sensibilidade dessas mulheres. Com efeito elas se tornaram – como 
gosta de dizer o Pe. Geraldo Silva – a ‘mola impulsora’ de todo o trabalho pastoral empreendido na vasta 
região confiada aos missionários sacramentinos.” Ibid., p. 160. 

203 Ibid., p. 167. O que se diz sobre essa atuação do João Resende em Alta Floresta se aplica à Diocese 
de Cáceres-MT. Lembrando ainda que ele atua em outros municípios vizinhos a Alta Floresta: Itaúba, Colíder, 
Carlinda e Terra Nova do Norte. 
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Em Cáceres, deu-se início ao que veio a ser chamado de “Revisão”, o encontro das 

lideranças para o aprofundamento anual no qual se estudava o curso de Semana Santa do 

ano anterior e o curso do Natal do ano corrente204. O nome “Revisão” nasceu da prática de 

se fazer uma avaliação dos avanços e limites dos trabalhos realizados durante o ano, por 

parte da liderança das comunidades, em um ambiente marcado pela alegria e partilha205. 

Além deste encontro, aconteciam cursos de “Pré Boa Nova”, “Boa Nova” para a formação 

de novas lideranças. Os cursos aconteciam, em geral, em dois centros: na sede da Diocese, 

em Cáceres e numa casa de cursos criada na cidade de Rio Branco-MT, que ficou conhecida 

como “Casa do MOBON”, por trabalhar os cursos da Boa Nova do Evangelho206. Dom 

Máximo acena para a importância desta dinâmica de multiplicação dos cursos nas 

comunidades: 

Duas vezes por ano, para o tempo do Natal e da Páscoa, os mais 
comprometidos vão dois a dois visitar uma comunidade vizinha e, durante 
três dias, reúnem o povo e o animam com palestras, reflexões, cantos e 
celebrações. [...] A Boa Nova transforma as pessoas e aperfeiçoa as 
comunidades.207 

A dinâmica de evangelização do MOBON no Mato Grosso se destacava pelo 

florescimento de comunidades comprometidas com o trabalho em conjunto a serviço da vida 

para todos. Ultrapassavam-se os limites da esfera religiosa alargando-se para o espaço 

coletivo e social no que dizia respeito às dificuldades como: grandes distâncias, falta de 

transporte, questões de saúde pública, educação, etc. Criou-se um ambiente favorável no 

qual as lutas se articulavam de forma ecumênica nas bases. Houve uma aproximação com a 

Equipe de Direitos Humanos na Diocese de Cáceres-MT e a partir de 1995, o envolvimento 

na luta pela terra, através do Movimento dos Sem Terra – MST208. As lideranças da Boa 

                                                 
204 Dom Máximo cita a importância de João Resende, que residia em Dom Cavati-MG e das 

missionárias leigas consagradas Marta Maria da Silva e Eliane Soares Nascimento, que residiam em Rio 
Branco-MT, para o trabalho da Boa Nova. BIENNÈS, Uma Igreja, p. 156. 

205 Cf. SILVA; NASCIMENTO, Dom Máximo, p. 207-208. 
206 Dom Máximo foi o responsável por levantar recursos para a aquisição do terreno e para a compra 

do material para a construção deste centro de formação que, funcionava na Zona Rural, para favorecer o 
recolhimento e para que os participantes participassem em tempo integral dos encontros. Ele mesmo relata: “O 
Centro de Formação do Setor do Rio Branco foi iniciado rapidamente e logo concluído. A Boa Nova continua 
evangelizando e dinamizando várias paróquias da Diocese de São Luiz de Cáceres.” BIENNÈS, Uma Igreja, p. 
353. 

207 Ibid., p.156. 
208 “Por volta de 1995, o Movimento dos Trabalhadores sem Terra chegou à Diocese de Cáceres. 

Muitos dos presidentes de sindicatos rurais eram líderes das CEBs. Conhecedores que eram da situação da 
maioria dos lavradores – terras pequenas demais para o sustento da família e sem título de propriedade, a falta 
de incentivo agrícola, um grande número que trabalhava como bóia-fria nos canaviais das cooperativas de 
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Nova, por sua experiência adquirida através de sua atuação nos cursos, na coordenação das 

comunidades e por seu engajamento nas associações e sindicatos dos trabalhadores rurais, 

logo se tornaram lideranças dentro dos acampamentos, posteriormente lideranças do MST: 

Nas inúmeras ocupações que foram feitas, esses líderes de comunidade 
sempre assumiram funções e a própria organização dos Sem Terra 
comentava a eficácia da colaboração desses homens e mulheres, seus 
esforços para evitar o confronto e agressões físicas. E ali, também queriam 
a Bíblia por baliza. Na rotina imprevista do dia a dia sempre tinham tempo 
para, em particular ler a Palavra de Deus e para a oração. No primeiro 
assentamento, depois de uns quatro meses, contavam 40 Grupos de 
Reflexão do Evangelho que pediam assistência da Igreja e queriam 
organizar-se como Igreja209. 

Infelizmente, alguns se embrenharam tanto na luta da terra que se afastaram da 

caminhada eclesial. Mas, a maioria da liderança tornara-se um verdadeiro fermento do 

Evangelho em meio à luta pela Terra. Na região do Mato Grosso, aonde havia presença de 

lideranças do MOBON, revela-se como região em que as negociações de luta pela terra 

ocorreram de forma mais pacífica. Um testemunho de Carlos Mesters atesta este fermento 

do Evangelho por meio da dinâmica do MOBON abraçada pelos leigos em suas lutas 

sociais: 

Sabe quantos grupos ele [MOBON] tem no Brasil? Em torno de quinze 
mil, espalhados pelo Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia. Quando teve o 
movimento dos grupos dos “Sem Terra” em direção a Brasília anos 
atrás210, quando a marcha parava à noite, os grupos do MOBON que 
vieram do Mato Grosso se reuniam e faziam o círculo bíblico. Diziam: 
“Sem a Palavra de Deus não vai!”. É o João Resende, sobretudo, um dos 
grandes animadores do Movimento da Boa Nova. É um movimento que 
vem do interior de Minas. E Minas trabalha em silêncio! “Quando Minas 
fica agitada, o Brasil está em perigo”, dizia um político. Vale à pena 
aprofundar um pouquinho isso. Minas é o Estado que tem o maior número 
de prefeitos e vereadores do PT. Acho que o MOBON tem muita influência 
nisto, graças a Deus! Eles têm encontros sobre Fé e Política, todo ano. Este 
é o MOBON211. 

Outro destaque próprio deste trabalho do MOBON na Diocese de Cáceres é a Festa 

do Evangelho que era celebrada uma vez por ano. Uma celebração ampliada que reunia os 

                                                                                                                                                      
álcool, - debateram várias vezes sobre as perspectivas que poderiam abrir ao lavrador do Movimento e, com o 
apoio de alguns padres, assumiram a luta.” SILVA; NASCIMENTO, Dom Máximo, p. 211. 

209 Ibid., p. 211-212. 
210 Refere-se à primeira Marcha do MST a Brasília, em 1997. 
211 PORTAL DAS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE. A leitura bíblica nas CEBs. Entrevista 

com Carlos Mesters. 21 set. 2016. Disponível em <http://portaldascebs.org.br/2016/09/21/a-leitura-biblica-nas-
cebs/#_ftn48>. Acesso em: 05 set. 2019. 
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grupos de reflexão. Houve época que acontecia uma festa em Cáceres e outra em Rio 

Branco. Cada ano havia um símbolo que dava a tônica da reflexão. Os símbolos nasciam do 

estudo feito durante as “Revisões” ou de um elemento da natureza por ocasião da realização 

da Festa como: o Ipê florindo na seca, a resistência da rama de abóbora, a florada do pé de 

manga, etc212. O uso da linguagem simbólica, como veremos adiante, além de ser recorrente 

no trabalho do João Resende, revela-se como uma força de penetração da Palavra de Deus 

na vida do povo. 

Os trabalhos da Boa Nova marcaram profundamente sua presença na Diocese através 

da formação de lideranças comprometidas com o serviço de evangelização e a sua base era a 

Palavra de Deus lida e refletida nos grupos de reflexão. Isso foi notado pelo Cardeal Hugo 

Baggio em julho de 1981, ao dirigir-se a Dom Máximo sobre a ação dos leigos em sua 

Diocese: 

Uma palavra também de apoio e incentivo ao laicato dessa Igreja Particular 
que adquire sempre mais consciência de ser Igreja e com ela se 
compromete na obra evangelizadora de Jesus Cristo. É de se ressaltar, 
sobretudo, o trabalho desenvolvido pelos ‘cursos de animação rural’ que, 
como V. Exa. Mesmo refere no relatório, atrai de todas as partes do interior 
da Diocese, mesmo à custa de sacrifícios enormes, devido às distâncias e às 
carências de meios de comunicação. [...] E como não sublinhar também o 
meritório trabalho desenvolvido pelos diversos movimentos de apostolado 
leigo, através de seus encontros e escolas de formação, preparando leigos 
conscientes e comprometidos, para uma atuação mais eficaz nas realidades 
do mundo dos homens...”213. 

Por um período de 10 anos (1981 a 1990) essa dinâmica de evangelização foi 

desenvolvida também em Vilhena, no Estado de Rondônia. O incentivo veio da parte dos 

Padres José Herval Ferreira e Sebastião Batista Viana, ambos missionários sacramentinos de 

Nossa Senhora que assumiram a paróquia de Vilhena neste período214. A base inicial para os 

                                                 
212 Eis um breve relato de Marta e Eliane: “Anualmente, havia a festa do Evangelho: uma grande 

celebração dos grupos de reflexão do Evangelho nas comunidades. Chegavam de todos os recantos a pé, a 
cavalo, de caminhonete, caminhão ou ônibus, cada grupo vinha com suas faixas, cartazes, cantos... E Dom 
Máximo acolhia a todos. Presidia uma Missa muito festiva, linda. Por isso, ele disse, ao passar o cajado da 
Diocese para seu sucessor: “diocese é povo!” SILVA; NASCIMENTO, Dom Máximo, p. 212-213. 

213 Ibid., p. 214. 
214 Há um registro, em forma de crônicas, da missão desenvolvida pelos missionários sacramentinos 

em Vilhena-MT, neste período. Nelas expressam o motivo pelo qual assumem o  método e a espiritualidade do 
Movimento da Boa Nova: “ele vale para a organização paroquial. Vale para a formação de lideranças 
comunitárias, quer rurais, quer urbanas. Vale como conteúdo para os MCS, a saber, vale para produzir algo 
que, refletido nos grupos, deverá ser lançado no ar par o bem de todos. É a semeadura da Boa Nova do Reino 
de Deus. é a Palavra circulando pelas ruas e casas através da mídia. O método da Boa Nova tem a vantagem de 
não entrar em choque com o plano de pastoral das dioceses, pois não se trata de movimento superestruturado 
ao ponto de prejudicar as várias pastorais diocesanas.” Cf. FERREIRA, José Herval. Crônicas Missionárias: 
Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora em Rondônia. Belo Horizonte: O Lutador, 2020, p. 327. 
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primeiros cursos de base e para a formação dos grupos de reflexão se deu com a colaboração 

de vários leigos vindos de Minas Gerais, sobretudo da paróquia de Mutum-MG, onde estes 

padres trabalharam por vários anos. A dinâmica de evangelização, em grandes linhas, era a 

mesma: cursos de base, formação de grupos de reflexão e plenários, cursos de formação para 

lideranças leigas, leigos a serviço da evangelização de outros leigos, empenho para o 

crescimento da vida eclesial e desdobramentos para engajamento social em associações e 

sindicatos. 

Leigo entende leigo. Leigo anima leigo. Já estamos percebendo o 
surgimento de vocações leigas em nossas comunidades. Vários já 
descobriram sua vocação de batizados. O exemplo do Camilo já começa a 
despertar outros para a missão. Missão dentro da Igreja, missão fora da 
Igreja, a saber, nos movimentos populares e outras organizações sociais. 
Quando o padre fala nisso, fica nisso mesmo. Quando o leigo engajado 
fala, aí vai logo arrastando outros. “As palavras movem, os esemplos 
arrastam”. Leigo entende leigo215. 

A dinâmica do trabalho exerce uma forte influência na formação das lideranças da 

paróquia. Trata-se de uma formação continuada, acessível e com força de penetração na vida 

do povo. O encontro com a Palavra de Deus vai se convertendo em um espelho diante da 

realidade. Nele se evidencia a distância entre o projeto de Deus para o seu povo e a realidade 

vivida nas comunidades. Este contato com Palavra de Deus, a sintonia com a caminhada da 

Igreja e com a realidade do povo vai aos poucos, despertando para um maior engajamento 

na dimensão sociopolítica. A fé vai se desdobrando em ações sociais para responder aos 

desafios da vida. 

3.4 Engajamento sociopolítico: resposta aos desafios da vida 

Como vimos acima, esse passo para o engajamento social e político, efetivamente, 

acontece a partir dos anos 1980216. Se comparado com os avanços da CNBB e com a 

Caminhada das CEBs no Brasil, verifica-se um passo tardio. No entanto esta limitação 

parece ter se convertido em sua força. O trabalho de evangelização com os cursos bíblicos, 
                                                 

215 FERREIRA, Crônicas Missionárias, p. 95. Camilo Ferreira de Paiva é um leigo da Paróquia de 
Mutum-MG, integrante do grupo da Boa Nova, convidado pelo Pe. José Herval Ferreira a ministrar os cursos 
de base em Vilhena-RO. 

216 Outros textos se debruçam sobre esse avanço do MOBON para o campo sociopolítico: Cf. 
ANDRADE, Perspectiva sociopolítica. In: SILVA (Org.), Fermento, p. 105-119. Cf. OLIVEIRA, Fabrício 
Roberto Costa; ZANGELMI Arnaldo José. Trabalhadores rurais, Igreja Católica e Reforma Agrária: conquista 
de terras no Vale do Rio Doce de Minas Gerais durante a década de 1980. Religião e Sociedade, Rio de 
Janeiro, v. 40, n. 1, p. 221-246, abr. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0100-
85872020v40n1cap10>. Acesso em: 17 jun. 2020. 
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nunca parou, manteve uma continuidade, transformou-se em uma dinâmica de 

evangelização, na qual todos estão em contínuo processo de formação. Esta continuidade é, 

sem dúvida, uma das forças deste trabalho. Uma formação continuada não só para as 

lideranças, envolve as comunidades católicas em geral que, duas vezes ao ano, por ocasião 

da quaresma e do advento, são motivadas para um estudo de aprofundamento de um tema 

bíblico-catequético. O que é reforçado por um testemunho do próprio João Resende 

responsável pela produção dos subsídios para os cursos de Semana Santa: 

A gente foi entendendo que essa fé exigia uma atuação, mas não entrou 
muito na questão da política não, entrou mais na questão social, sindicato, 
1975 mais ou menos, a fase do sindicato. Como é que vamos viver a nossa 
fé se a gente não se organiza, o trabalhador, sobretudo, trabalhador rural 
que está aí a mercê de ninguém217. 

Os subsídios produzidos e referendados por alguns testemunhos revelam que essa 

abertura para a dimensão sociopolítica acontece a partir da reflexão da Bíblia que aos 

poucos passa a ser lida de frente para a realidade da vida do povo. Esta trajetória se 

manifesta, com relativa clareza, nos cursos de Semana Santa. Embora apareçam sinais que 

motivem um engajamento a favor da justiça em cursos anteriores a 1983218. É com o estudo 

do tema: “Dez Mandamentos” que se visualiza uma maior aproximação da Bíblia com a 

realidade do povo. Neste livrinho de estudo219, cada encontro faz um paralelo entre a 

“situação da época” e a “realidade de hoje”. Já em sua introdução sinaliza uma mudança de 

atitude para um maior compromisso com a transformação social, aponta que Deus quer uma 

mudança na situação de mal e isto ocorrerá a partir da organização do povo. 

Deus viu no clamor de seu povo várias angústias. Em cada angústia 
descobriu a causa. Para cada causa Ele contrapõe um mandamento, 
tentando arrancar o mal pela raiz. Deste modo cada mandamento atinge 
uma situação de mal. Por isso refletir sobre os mandamentos é se 
conscientizar destas situações de mal e trabalhar para que elas 
desapareçam. Este trabalho será feito a partir da organização do próprio 
povo. De baixo para cima. Por isso, Deus organiza um povo. Ele quer que 
seu povo faça uma mudança total desta situação de mal. (Ex 2, 24-25 – 6, 
5-6). Deus não quer que apenas belisquemos por cima. Os mandamentos só 
tem sentido e atuação quando são entendidos a partir do clamor do povo 
(CSS, 1983, p. 2). 

                                                 
217 OLIVEIRA, Religião, p. 124. 
218 Serve de exemplo: “O Reino de Deus não quer mudar a realidade pela rama. Quer ir às raízes do 

mal: a injustiça. Os primeiros destinatários do Reino são os pobres, não tanto por causa de suas qualidades 
morais, mas pelo fato de serem vítimas da injustiça e estarem vazios de si” (CSS, 1981). 

219 Os subsídios são tratados como “livrinho”, por se tratar de um material resumido, entre 30 a 40 
páginas, em formato de livro de bolso 15 cm x 11 cm, aproximadamente. 
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A reflexão começa a ser direcionada para que haja uma conscientização das situações 

de mal, e incentiva a trabalhar para que elas desapareçam. Sinaliza que deve ser uma ação do 

próprio povo, “de baixo para cima” e deixa claro que é preciso ouvir o “clamor do povo”: 

“A fé no Deus libertador só nasce e se desenvolve no meio dos oprimidos que lutam pela 

libertação e naqueles que tomam a defesa dos sem voz e sem vez.” (CSS, 1983, p. 12). Essa 

aproximação da Bíblia com a vida vai crescendo, alarga os horizontes do compromisso sócio 

político e alinha-se, cada vez mais, à caminhada das CEBs, às linhas das propostas de ação 

evangelizadora da Igreja do Brasil, através das orientações da CNBB. Trata-se de uma ação 

transformadora gestada a partir de dentro, fruto de uma nova leitura da realidade, não de 

uma pressão vinda de fora, por grupos e paróquias que ansiavam por uma postura 

“politizante”220. 

No estudo sobre o livro de Rute: “Reconstrução do povo”, de 1985, faz-se uma 

releitura da situação dos migrantes no Brasil, à luz das propostas de reconstrução da vida do 

povo, na volta do Exílio da Babilônia. Parte-se do contexto bíblico para um olhar sobre a 

realidade da migração e em função de uma busca de solução para as dificuldades 

enfrentadas:  

Hoje estamos vivendo uma situação bem parecida com a situação de 
Neemias. Existe uma política econômica que favorece a concentração de 
renda, terra nas mãos de poucos. Isto tem levado o povo a uma situação 
difícil. Tem levado muita gente a se tornar migrante. A própria migração 
colocada como salvação é muitas vezes incentivada para esvaziar conflitos 
com o latifúndio. De outro lado, muita gente mudando, na base do “ouvir 
dizer que lá é melhor”. Aí aparecem os gatos. [...] A migração tem ajudado 
também a esvaziar a roça. Nestes vinte últimos anos, mais de trinta milhões 
de brasileiros deixaram a roça. [...] O remédio para esta situação seria uma 

                                                 
220 Fabrício Oliveira defende que a mudança no estilo de trabalho se dá por pressão externa e por 

influência da parte de Frei Carlos Mesters com uma reunião em Angra dos Reis nos fins da década de 70. 
Assim ele se reporta: “Esse contexto de pressão para o engajamento sindical e político-partidário deixou 
explícita a tensão entre aqueles ‘mais políticos’ e os ‘mais rezadores’. Esse contexto de críticas e tensões revela 
concomitantemente uma aproximação do Mobon aos agentes ‘mais políticos’, uma aproximação difícil e tensa, 
mas fundamental para que o Mobon tivesse contato com concepções religiosas mais propositivas de 
transformações sociais e fosse revendo, assim, seu posicionamento no campo religioso católico.” OLIVEIRA, 
Religião, p. 123. Mais que agir em resposta a uma pressão externa, como que para angariar mais público, o que 
nos parece uma visão simplista e que não confere com o desenrolar dos fatos, a mudança é fruto de uma 
conversão provocada pela própria maneira de ler a Bíblia diante da realidade do povo. Mais à frente, em seu 
próprio trabalho, Oliveira apresenta uma entrevista com Pe. Paulo Riou, de Eugenópolis que confirma a leitura 
da Bíblia articulada com a vida como eixo desta mudança de postura na dinâmica de evangelização: “...o 
Mobon trabalhou muito isso, em dois pés: um na Bíblia e outro na realidade camponesa. Então houve um 
movimento eclesial de base na leitura da Bíblia. E na leitura do Evangelho descobriram o Cristo, não o Cristo 
do catecismo que ninguém entende, mas o Cristo vivo, o Cristo do Evangelho, dos pobres, o Cristo que perdoa, 
o Cristo que é bom. Então, eles acreditam no Cristo Homem. Homem e Deus diante dos problemas que eles 
tem debaixo dos poderosos, eles pedem ao Cristo Homem e Deus de ser o seu libertador, a descoberta do 
Cristo libertador. Ele não sabe o que é teologia ou catequese, mas Cristo libertador ele entende.” OLIVEIRA, 
Religião, p. 130. 
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reforma agrária sadia. Feita com a participação de trabalhadores rurais, 
através de uma educação de base. (CSS, 1985, p. 12-13). 

A reflexão avança na linha de uma caminhada constante, uma luta persistente contra 

as situações que dificultam e negam a vida ao povo. Busca-se firmar a imagem da Igreja 

que, guiada pelo Espírito, testemunha que a vida é mais forte que a morte.  

Há uma proximidade da reflexão contida no subsídio com a vida e os destinos do 

povo. Uma expressão da Igreja “Povo de Deus” que caminha na história e nela atua a 

serviço de vida e esperança para todos. Uma caminhada onde a fé ilumina as situações 

concretas da vida, como expresso no depoimento de Tereza Gomes: “O curso do MOBON 

era importantíssimo para a gente. Porque era, assim, uma descoberta fantástica, porque 

primeiro ler e fazer uma leitura da realidade, numa visão mística, mas também colocar ela 

(sic) no seu dia-a-dia e depois projetar...”221. 

Em meados da década de 1970, a partir dos estudos bíblicos, embasados nos textos 

do Magistério eclesial da época, em sintonia com a caminhada das CEBs do Brasil, 

fermentou-se a organização sindical que ganhou expressividade na Região da Zona da Mata 

em Minas Gerais222. Esse passo dado propiciou a aproximação da liderança das 

comunidades, formadas pelo MOBON, com outras lideranças: sindicais, cooperativistas e 

políticas. A presença e atuação das lideranças formadas pelo MOBON impactaram 

profundamente a região auxiliando a organização do povo na busca de melhoria das 

condições de vida. Uma forma de organização que nasce a partir de uma perspectiva de fé, 

que tem o leigo como sujeito de sua história e que se dá de forma participativa, a partir de 

baixo. O MOBON chegou a ser visto como a organização eficaz na linha de organização do 

povo na base223. Aos poucos, abrem-se novos horizontes para a participação dos leigos que, 

em meados da década de 1980, despertam para a dimensão política com filiação a partidos 

                                                 
221 RICCI, Fuga para o futuro, p. 123. 
222 Embora o incentivo e o trabalho de conscientização tenha começado em meados da década de 

1970, apenas alguns anos depois chega-se à criação de sindicatos. “A partir dos anos oitenta, há processos 
paralelos de fundação de sindicatos de trabalhadores rurais, que resultam em um aumento do número de 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais na região (Zona da Mata – MG). [...] lideranças camponesas ligadas às 
Comunidades Eclesiais de Base, apoiadas por alguns padres e com incentivo dos cursos do MOBON e a 
orientação da CPT – Comissão Pastoral da Terra, passaram a investir na criação de sindicatos.” 
COMERFORD, Como uma família, p. 256. Cf. RICCI, Fuga para o futuro, p. 116. 

223 “A organização mais citada e eficaz que se instalou na Zona da Mata Mineira, em meados dos anos 
setenta, foi o Movimento da Boa Nova – MOBON -, criado por dois religiosos da região e reunia pessoas de 
diversas comunidades para realizar um trabalho de formação religiosa e política. [...] No início da década de 
oitenta, o Mobon incentiva a formação de sindicatos de trabalhadores rurais. Essa é uma das chaves 
explicativas para a compreensão do grau de coesão das lideranças regionais e sua articulação ao redor dos 
sindicatos.” RICCI, Fuga para o futuro, p. 116.  
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políticos224 que representam suas lutas e alguns começam compor quadros dentro destes 

partidos e, posteriormente a lançar candidaturas225. 

Com o surgimento do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980, cresceu a 
discussão política partidária em muitas cidades/paróquias abrangidas pelo 
trabalho de formação do MOBON. Nessa época a Igreja (CNBB) publicava 
documentos de crítica ao poder político do golpe militar e às violações aos 
direitos humanos. A partir de 1985, com o engajamento da Igreja na 
preparação da Assembleia Nacional Constituinte, que seria eleita no ano 
seguinte, percebe-se uma adesão enorme dos participantes no MOBON ao 
PT e até a outros partidos/candidatos de esquerda226. 

Podemos dizer que neste período o MOBON conseguiu alinhar-se de perto às 

propostas da Igreja do Brasil buscando concretizar os apelos que surgiam nas Campanhas da 

Fraternidade, nos documentos da CNBB, nos intereclesiais das CEBs. Embora os temas das 

Campanhas da Fraternidade só venham a constituir o eixo dos encontros de Preparação da 

Semana Santa a partir de 1995, já em 1982, era trabalhado o tema da Campanha daquele 

ano, sob o título “Educação para quê?” e apresentava o seguinte objetivo: 

A nossa Igreja, a partir do Vaticano II, da reunião dos bispos em Medellín 
e em Puebla, procura cada vez mais encarnar-se em todas as situações do 
homem de hoje. Ela sente que na sua condição de sal, luz e fermento não 
pode ficar só dentro dos templos. Por isso mesmo ela vai tomando posição 
diante do que acontece no mundo de hoje. Afinal, a Igreja é o lugar onde a 
salvação total se faz consciência, anúncio e celebração. Acompanhando 
esta linha da Igreja, as nossas comunidades vão trazendo para a sua 
cozinha o debate dos problemas do mundo de hoje. Com isto as nossas 
comunidades estão procurando a libertação completa do Homem (CSS, 
1982, p. 05). 

Em 1992, trabalhou o tema dos 500 anos de Evangelização da América Latina, a 

partir do convite de João Paulo II para uma “Nova Evangelização”. Este foi o tema para a 

preparação para a Semana Santa que contemplava o Encontro de CEBs em Santa Maria-RS 

                                                 
224 “Desde os anos oitenta esse grupo de sindicatos decidiu investir em candidaturas de dirigentes a 

cargos eletivos municipais pelo PT, partido que esses dirigentes se empenharam em organizar em seus 
municípios. Alguns desses dirigentes foram eleitos vereadores, especialmente em 1996 em diante. Além disso, 
alguns se tornaram secretários de agricultura naqueles municípios onde o PT ganhou as eleições para a 
prefeitura, isoladamente ou em coligação.” COMERFORD, Como uma família, p. 257. 

225 Alípio Jacintho era responsável pela produção dos subsídios de Preparação para o Natal, neles 
quase não aparecem motivações para o engajamento sociopolítico e quase não há citações de documentos do 
Magistério eclesial nesta direção, como encontramos nos subsídios de Preparação da Semana Santa com João 
Resende. No entanto é o Alípio que em 1986 propõe às lideranças do MOBON um apoio à candidatura de Raul 
Messias para a função de Deputado Estadual em MG. Raul colaborava diretamente na Região nos cursos de 
formação sindical e por isso era conhecido pela maioria da liderança. Cf. COSTA, Bodas, p. 31; GOMES; 
ANDRADE, MOBON, p. 95; OLIVEIRA, Religião, p. 135.  

226 GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 95. 
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e a Conferência de Santo Domingo. Manifestava assim, uma real sintonia com a proposta do 

Magistério latino-americano e com a caminhada das Comunidades Eclesiais de Base no 

Brasil.  

América Latina 500 anos depois... Ela continua sendo explorada em seus 
recursos, ameaçada pelas “Babilônias” que insistem em transformá-la em 
seu paiol, desrespeitada em suas culturas. Suas reservas de esperança 
diminuem... é dentro deste quadro que o Espírito do Senhor está nos 
ungindo para testemunhar a BOA NOVA, através de uma Evangelização 
que desenvolva, de fato, uma prática libertadora. Dentro deste esforço, as 
CEBs vão celebrar seu 8º encontro Intereclesial. Será realizado em Santa 
Maria (RS) [...] Dentro desta mesma celebração dos 500 anos, a 
Conferência Episcopal Latino Americana (CELAM) fará sua quarta 
reunião na cidade de São Domingos (sic) (CSS, 1992, p. 5-6). 

A partir de 1995 os subsídios de preparação para a Semana Santa passam a seguir o 

tema da Campanha da Fraternidade proposta para a Igreja do Brasil. Quanto aos subsídios de 

Preparação para o Natal, a partir de 1997, assumem uma sintonia com o momento eclesial 

vivido na Igreja do Brasil, seguindo de perto as propostas da Igreja no Projeto Rumo ao 

Novo Milênio227. Além disso, em cada subsídio há o “imprimatur” do Bispo de Caratinga-

MG. Pode-se verificar o esforço do Movimento da Boa Nova em fortalecer a sua ligação 

com a Igreja local em comunhão com seus pastores e o incentivo aos leigos para a vida 

cristã em comunidade, bem como o seu esforço de comunhão com as propostas da Igreja 

evitando o risco de isolamento (cf. EN 58). 

Ainda que tardia, a abertura que acontece para o engajamento sociopolítico acontece 

como um desdobramento da fé em busca de realizações concretas, seguindo as orientações e 

propostas da Igreja na caminhada de evangelização. Percebe-se que a influência do que veio 

a ser chamado de “inverno eclesial” vai impactar na trajetória do Movimento da Boa Nova, 

mas este impacto tornar-se-á visível após a virada do milênio. 

Um destaque que parece ter alcançado seu auge nestas duas décadas é o uso da 

linguagem simbólica. Uma porta de entrada na cultura do povo que permite fazer com que a 

evangelização seja mais eficaz e desperte os leigos e leigas para uma presença e atuação 

mais efetiva na dimensão eclesial e sociopolítica. 

                                                 
227 Os temas de cada ano já sinalizam esta sintonia: “Presépio Rumo a o Novo Milênio” (CPN, 1997); 

“Natal da Igreja” (CPN, 1998); “Natal: Tempo do Espírito” (CPN, 1999); “Natal, raiz da Esperança” (CPN, 
2000). Nestes subsídios nota-se uma grande sintonia com o Documento nº 56 da CNBB “Rumo ao Novo 
Milênio: Projeto de Evangelização da Igreja no Brasil em preparação ao grande jubileu do ano 2000 (cf. 
CNBB, 56, 1996). 
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3.5 O cultivo da linguagem simbólica 

Influenciado pela simplicidade e profundidade das parábolas de Jesus nos 

Evangelhos e pela pedagogia desenvolvida por Paulo Freire, com o uso das “palavras 

geradoras”228, João da Silva Resende implementará, na dinâmica de evangelização do 

MOBON, o uso da linguagem simbólica. Ele, desde os inícios de sua atuação no trabalho de 

formação de lideranças, através de sua sensibilidade e percepção dos elementos da natureza 

e da vida cotidiana do povo, foi gestando uma metodologia de trabalho com frequente uso 

de símbolos e analogias. Isto foi cunhando o seu próprio jeito de ser e de atuar 

missionariamente, de tal forma que até as conversas cotidianas são permeadas de imagens, 

símbolos, alegorias e comparações. 

O cultivo dessa linguagem obteve destacada aceitação entre participantes dos cursos 

e abriu maior espaço de diálogo e de interação. Ela contribuiu para maior enraizamento do 

conteúdo trabalhado na vida das pessoas, propiciou a reutilização das imagens e símbolos 

em outros contextos, com acentuada liberdade de expressão da parte das lideranças que 

participavam dos encontros, uma vez que ela fazia parte de seu universo de compreensão229. 

A linguagem simbólica, por meio do uso de comparações é vista por João Resende como um 

elemento de enorme importância na dinâmica de evangelização: 

O que eu tinha visto na teologia, eu coloquei no moinho e fui triturando 
num jeito mais popular e no começo eu ficava pensando, e quando as 
comparações acabarem, o que eu vou arrumar? Porque o forte eram as 
comparações, mas agora a gente percebe que isso não acaba, porque uma 
mesma comparação você pode usar diversos ângulos, é uma mina tão 

                                                 
228 No método Paulo Freire através de “palavras geradoras” próprias do universo da vida das pessoas, 

o aprendizado da leitura e da escrita estão vinculados com o exercício da reflexão, de tal forma que a pessoa 
vai se descobrindo sujeito, consciente de sua situação e da possibilidade de transformar essa situação. Isto só se 
faz possível pela prática do diálogo que vai levando à conscientização. “A conscientização leva 
inevitavelmente a criticar o tipo de ação que desenvolvemos no presente; e a propor um novo tipo de ação para 
o futuro. Daí o caráter revolucionário de toda conscientização.” CAVALCANTI, Tereza Maria. Tentativa de 
uma leitura teológica do Pensamento de Paulo Freire. Síntese Nova Fase, Belo Horizonte, v. 2, n 5, p. 87-99, 
out./dez. 1975. Cito p. 90.  

229 Em um boletim informativo da Paróquia Santa Cruz, de Alta Floresta-MT, alguns leigos das 
paróquias fazem um registro das imagens e comparações utilizadas pelo João Resende nos cursos e encontros 
realizados nos diversos setores e comunidades da paróquia. Chegam a listar mais de 80 imagens: “Nós estamos 
enviando as recordações das suas palestras que ainda vivem em nossa memória. Por exemplo, a enxada depois 
de desgastada não serve mais para a lavoura, mas ainda serve muito para zelar da horta, para dar peso ao balde 
na hora de descer no poço... Assim também são as pessoas idosas que já passaram por vários cargos de 
comunidade e acha que já fez sua parte e agora pretende desistir de tudo, isso não é assim, e deixar lugar para 
os jovens, não significa abandonar os velhos.” PARÓQUIA SANTA CRUZ. Memória dos encontros do 
missionário João Resende. BOLETIM INFORMATIVO, Alta Floresta, s/n., p. 06-07, nov. 2008. 
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grande que a gente vê que não acaba e no contato com o pessoal a gente vai 
descobrindo coisas novas230. 

Nos cursos e encontros esse tipo de linguagem é de uso frequente. Nos esquemas de 

curso do Pré Boa Nova, utilizados pelo João Resende, a trajetória de vida de Jesus é 

comparada com um rio: nasce pequeno, enfrenta dificuldades, acolhe os afluentes, ganha 

força, encachoeira, move moinhos, só descansa ao desaguar no mar. Cada fase do rio alude a 

um momento da vida de Jesus que vai sendo trabalhada a partir de textos dos Evangelhos. A 

imagem do rio é um facilitador para a compreensão da missão de Jesus. Na maioria das 

vezes, palavras ditas pelo povo, pelos participantes nos encontros, os relatos de 

acontecimentos e exemplos da vida ou traços da natureza, apontados pelos participantes do 

encontro, se tornam material didático e passam a figurar como elementos importantes na 

reflexão do grupo231. Há uma interação, uma prática de diálogo, entre quem coordena e os 

participantes do encontro que o torna rico e envolvente. Cria-se uma oportunidade de 

conscientização no qual a realidade é trazida à luz da Palavra de Deus.  

Além do uso de um vocabulário simples, a todos acessível, João Resende 
lança mão, com abundância, de analogias extraídas da realidade de seus 
ouvintes a fim de transmitir a sua mensagem. Ele é, realmente, o ‘mestre 
das comparações’; é capaz de ministrar um curso inteiro passando de uma 
metáfora para outra. E, uma vez sugerida, a analogia vai sendo explorada 
pela própria comunidade, vais se fazendo (sic) ‘dela’, na medida em que 
novas nuanças e aplicações vão sendo descobertas232. 

Diante dessa luz, da Palavra e do Espírito, vai aparecendo a vontade de Deus em 

relação à realidade vivida. Torna-se manifesto o que é contrário à vontade divina e faz ecoar 

nas pessoas o apelo para a transformação dessa realidade. Uma atitude que gera autonomia 

uma vez que a pessoa se apropria da imagem ou da comparação utilizada e faz outras 

aplicações em outros contextos e realidades. Em 1985, para falar dos diferentes modelos de 

Igreja, João Resende usou a alegoria das frutas caju, abacate, e laranja. Ele desenvolveu uma 

reflexão, na qual o posicionamento das sementes na fruta indicava um “modelo” de igreja, 

                                                 
230 OLIVEIRA, Religião, p. 108. Relato colhido por Fabrício Oliveira em uma entrevista realizada em 

novembro 2009. 
231 Na mesma entrevista a Fabrício Oliveira, João Resende, fazendo uso de comparações, expressa a 

necessidade de uma sensibilidade pastoral que é favorecida pela linguagem simbólica: “O missionário não é o 
que despeja. A gente usava a comparação, que a gente não podia ser caminhão basculante, que ao chegar no 
monte de terra, dar as costas ou de banda e a cara fica prá lá e depois que encheu tan..tan..tan (sic) e vai 
embora. E chega lá no buraco, ele chega de ré e entorna. A gente foi percebendo que a pedagogia de Jesus não 
é a pedagogia do despejo, mas chegar de frente e tocar o coração da pessoa, quando toca o coração, a cabeça 
abre.” OLIVEIRA, Religião, p. 113. 

232 ARAÚJO, O Movimento, p. 168. 



 

108 

ou o posicionamento da igreja em relação aos problemas da vida do povo e indicava as 

consequências eclesiais e sociais decorrentes de cada um destes posicionamentos233. 

Em 1988, quando a Igreja do Brasil trabalhava a Campanha da Fraternidade com o 

tema: “Fraternidade e o Negro”, o subsídio preparado veio com o título: “A força do 

restolho”, o símbolo ocupa o lugar central do estudo do Livro de Ester proposto para aquele 

ano. Eis como é apresentado o restolho, símbolo do povo empobrecido, sofredor e 

discriminado nas comunidades. 

Tanto no meio dos judeus dispersos, como no meio dos negros surgem 
pequenos grupos que não perdem a memória. São como restolhos dentro do 
paiol. Mesmo sendo jogados de um lado para o outro... Mesmo sendo 
pisados e sem valor... Mesmo sendo pequenos, não se deixam carunchar 
fácil. Preservam a vida e tiram aguamento das criações, quando as 
espigonas já desapareceram ou já se caruncharam. Sempre na caminhada 
do povo surgem estes restolhos, formados por gente fraca, marginalizada, 
estrangeira (CSS, 1988, p. 05). 

Em 1990, aparece a imagem da “correção de formiga”: “Comunidade vai-se fazendo 

numa caminhada de luta, de revisão e aprofundamento. [...] É igual a correção de formiga. 

Penetra, inquieta todos os setores da vida. [...] Dentro da comunidade, o profeta é aquele que 

está promovendo, animando a ‘correção de formiga’” (CSS, 1990, p. 03). É uma imagem 

que permite ao leitor e aos participantes do curso, uma identificação com o símbolo 

apresentado. Neste caso, apesar de pequeno e frágil, é capaz de se organizar, de agir em 

conjunto, assim será capaz de reagir, de inquietar, de transformar a situação a partir de 

baixo, a partir dos pequenos. A imagem transforma-se numa força de engajamento, que 

facilita a participação ativa quer nas comunidades, quer nas organizações sociais. 

Em termos de linguagem simbólica e/ou alegórica, o subsídio no qual ela aparece 

com maior ênfase é “Abraão e Sara em Parábolas” (CSS, 1994). Cada um dos nove 

encontros, no qual está distribuída a reflexão, é desenvolvido a partir de uma comparação, 

entre elas: “o rio”, “o sapé”, “o lambari e o bagre”, “angola, galinha e pato”, etc. E assim é 

explicitado o método escolhido: 

Vamos reler Abraão e Sara através das parábolas com um esforço de 
aninhar a Bíblia em seu ninho de origem que é o povo sofrido. As 
comparações são a primeira fonte de comunicação. Fazem parte da cultura 

                                                 
233 A localização da semente na fruta equivale à postura da igreja no meio do povo. O caju tem a 

semente por fora do fruto, equivale à igreja que não se compromete com a caminhada do povo. O abacate tem 
a semente dentro do fruto, mas envolvida por uma película de proteção, indica a igreja que tem aparência de 
ser do povo, mas de fato, não é. A laranja tem a semente misturada ao fruto, é a igreja que se faz próxima, que 
assume a vida, os desafios, e as lutas de seu povo (Cf. CSS, 1984, p. 24-29). 
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popular, onde o povo se sente a vontade, sabedor de muita coisa, 
dispensando, em parte, muitas ‘explicações’ dos entendidos (CSS, 1994, p. 
4-5). 

Nota-se o esforço de aproximar-se do povo sofrido para ajudá-lo a valorizar sua 

própria sabedoria, emancipando-o da dependência dos “entendidos”. O material de estudo da 

Campanha da Fraternidade de 1996 é rico em imagens como: “a moita”, “o rio que virou 

lagoa”, “ferramentas para drenar a lagoa”, “as leis do jogo”, “o fogo no oco do pau”, “o fio 

de prumo”, entre outras. São imagens usadas para trabalhar o tema: Fraternidade e política. 

O uso abundante destas imagens parece ter sido uma forma vencer as barreiras diante desse 

tema espinhoso e que levantava muita polêmica no meio das comunidades. 

Em um pequeno texto, João Resende fala deste uso da linguagem simbólica, 

chamado por ele de “linguagem popular”. Ele destaca que essa linguagem “não faz saber, 

mas faz descobrir”. É envolvente e capaz de atingir a pessoa de uma forma profunda, “atinge 

o coração das pessoas”, por isso tem uma força educativa maior. Através de um elemento já 

presente na vivência da pessoa, oferece uma chave de compreensão da realidade e por meio 

dela, gera criatividade, autonomia e novas aplicações daquela imagem, símbolo ou 

comparação em outros contextos. Facilita a compreensão e possibilita uma apropriação do 

discurso ao nível da pessoa, sem perder a profundidade. “Na linguagem popular, a pessoa 

‘aprende a aprender’ recupera sua autoestima, sua autonomia e o exercício da cidadania.” E 

salienta que o educador popular deve ter profunda sensibilidade para captar o momento, as 

contribuições dos participantes, ciente de que não se trata de uma “vulgarização das ideias”, 

mas uma forma de apresentar coisas profundas de uma forma simples: 

Não se trata apenas de apresentar a comparação pela comparação. Não é 
uma mera ilustração: é um instrumental que deve ser devidamente 
trabalhado para ter efeito formativo. O educador deve ter muito reflexo 
para não perder nenhum ‘lance’. Deve ser discreto e ter claro que a 
linguagem popular não é uma linguagem pronta. É uma linguagem que está 
sendo sempre enriquecida. Os símbolos e comparações têm conotações 
locais e regionais. São vivos. O povo vai se apropriando destes símbolos e 
comparações fazendo deles um referencial de suas conversas e de suas 
vidas. Tem neles uma maneira apocalíptica de expressar a realidade234. 

Na linguagem simbólica utilizada, os elementos de uma comparação ou alegoria, já 

não significam a si mesmos, querem expressar outra “coisa”, outro sentido que ultrapassa o 

que é narrado. A linguagem simbólica, ao conduzir a um novo campo de sentido, tem o 

                                                 
234 RESENDE, João da Silva. A linguagem de uma formação popular. In: ANDRADE, Durval Ângelo 

(Org.) Caderno de formação política. Belo Horizonte: O Lutador, 1997. p. 36. 
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poder de desarmar o ouvinte, este se envolve no desenrolar da narração e, se quiser, pode 

deixar-se conduzir chegando ao novo modo de ver, de compreender e de agir. Esta 

linguagem tem o poder de criar autonomia, pois, permite novas aplicações. Ela permite aos 

interlocutores sair da passividade sem negar-lhes a liberdade, mas antes, pressupondo-a. 

Tem a força de provocar uma decisão com liberdade. É nosso objetivo analisar essa forma 

de linguagem, seu uso e sua força na segunda parte desta pesquisa. 

É preciso identificar os principais eixos desta dinâmica de evangelização do 

MOBON no período situado entre a edificação da Casa de cursos, em Dom Cavati-MG, até 

o fim do milênio. Que diferenças e avanços podem ser notados neste período, pois há uma 

nova configuração na sua ação evangelizadora. 

3.6 MOBON: uma nova configuração 

Dentro destas duas décadas (1980 a 2000) há outra mudança. Os cursos de Formação 

“Pré Boa Nova” e “Boa Nova” que anteriormente tinham a duração de uma semana, passam 

a funcionar primeiramente de quinta à tarde até o domingo e depois de sexta à tarde ao 

domingo. Trata-se de uma busca de adequação à nova realidade de trabalho e do 

crescimento da urbanização. Nesta época, a catequese já se encontra melhor articulada nas 

comunidades e os cursos de base por ocasião da Quaresma e do Advento acontecem na 

maioria das comunidades235. Esses cursos eram colocados como requisitos para que os 

leigos pudessem assumir a função de multiplicadores de cursos nas comunidades.  

Neste período, percebe-se uma maior aproximação do MOBON com a caminhada da 

Igreja, os cursos, encontros e subsídios, aos poucos, passam a estar em maior sintonia com 

os recentes documentos do Magistério eclesial, mormente em sintonia com os textos 

pontifícios e da CNBB. Há uma maior aproximação e sintonia com os Encontros 

Intereclesiais das CEBs, contemplando o conteúdo destes nos textos produzidos. O 

funcionamento dos cursos e a metodologia na qual os leigos multiplicam os cursos de base 

não sofrem mudanças significativas. A mudança maior verifica-se no conteúdo e, em parte, 

na sua forma de comunicação.  

Quanto ao conteúdo, enquanto os cursos de Preparação para a Semana Santa, no 

início da década de 1980, contêm apenas algumas referências à Campanha da Fraternidade, 

conforme dito acima, a partir da CF de 1995, transformam-se em curso da Campanha da 

                                                 
235 Cf. GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 55-56. 
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Fraternidade, procurando ajudar os leigos a caminhar com a Igreja. Trata-se de uma 

mudança significativa quer na busca de comunhão eclesial, quer na busca de superar as 

barreiras diocesanas, uma vez que a proposta do MOBON deixa de restringir-se à esfera de 

da Igreja local, alargando-se para uma proposta da Igreja do Brasil, passível, portanto, de ser 

abraçada em qualquer diocese em âmbito nacional. 

Os cursos de Preparação para a Semana Santa intensificam a leitura bíblica dos 

profetas. Como os profetas respondem a questões sociais muito urgentes e muito concretas 

diante do sofrimento do povo, isto desperta nos leigos e leigas maior atenção para a sua 

própria situação de vida. Aguça a visão da realidade, as injustiças sofridas, a violência por 

parte daqueles que detém o poder, bem como a auto compreensão do profetismo abraçado 

desde o batismo. À luz da Palavra de Deus, os olhos se abrem e a exemplo dos profetas e 

profetizas, descobrem-se chamados a agir na sociedade, em busca de vida e esperança para 

todos. Descobrem que é preciso organizar-se e fazer uso das ferramentas sociais que ajudam 

a transformar a situação de injustiça e marginalidade em que vivem. Assim, sem perder o 

eixo da vida de comunidade que foi o destaque do período anterior, avança-se para a 

dimensão do engajamento sociopolítico como um desdobramento da caminhada de fé, como 

visto acima. 

Nesse período, os cursos de Preparação para o Natal, seguem na linha do estudo 

bíblico, porém, com menor proximidade aos documentos do Magistério eclesial. Somente a 

partir de 1997, por ocasião do Projeto Rumo ao Novo Milênio (PRNM), uma proposta para 

toda a Igreja, abraçada fortemente pela CNBB, é que os cursos do Natal passam a 

contemplar de perto os textos do Magistério eclesial236. Esta mudança deve-se ao fato de os 

subsídios do curso de Natal passarem à responsabilidade de Denilson Teixeira de Sousa e 

Denilson Mariano da Silva, que a partir do ano de 1996, começaram a compor a equipe de 

evangelização do Movimento da Boa Nova, juntamente com João Resende e Alípio Jacintho 

da Costa237. 

O incentivo aos grupos de reflexão da Bíblia continua como uma tônica nos cursos e 

encontros de formação. Eles representam a força das comunidades, por meio deles é que a 

comunidade se mantém viva e atuante, ligada aos temas da Igreja e fomenta maior 
                                                 

236 O início desta mudança se dá com o curso “Presépio Rumo ao Novo Milênio” no qual, faz-se uma 
aproximação entre a preparação para o nascimento de Jesus e a preparação para a chegada do Novo Milênio. 
“Este estudo bíblico que será usado para a preparação do Natal em nossas comunidades, busca rever nossa vida 
de comunidade a partir da contemplação do Presépio de Jesus nestes tempos de passagem para o Novo 
Milênio” (CPN, 1997, p. 5). 

237 A permanência de Denilson Teixeira foi breve, ele deixou o trabalho do MOBON e a vida religiosa 
sacramentina no final de 1997. Depois de residir por um período em Vermelho Novo-MG, mudou-se para Belo 
Horizonte e constituiu família. No entanto, não mais trabalhou na formação de lideranças. 
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solidariedade entre as pessoas. Os plenários que, em certas ocasiões, haviam resvalado para 

um “perde e ganha”238, no qual era importante garantir que a resposta do seu grupo estava 

certa, ganha maior objetividade e se detém a buscar um aprofundamento diante da questão 

que foi refletida nos grupos. Apesar de sua dificuldade de funcionamento por causa do 

acúmulo de atividades das comunidades e às vezes por receio de que ele resvale para disputa 

entre os grupos, o plenário constitui um elemento que dá solidez ou maior seriedade ao 

trabalho de reflexão do grupo, pois devem apresentar na comunidade o resultado de sua 

reflexão. E, para o participante, o plenário é um espaço público de defesa das próprias ideias 

e do seu modo de pensar, privilegia a participação ativa, livre, consciente e responsável em 

outras esferas sociais. 

Em síntese, a dinâmica da continuidade dos cursos feitos pela liderança, seguido dos 

repasses desses cursos por elas nas comunidades, com a participação semanal nos grupos de 

reflexão com um plenário mensal, torna-se um caminho de formação continuada a partir da 

Palavra de Deus, em sintonia com os documentos do Magistério eclesial e com a caminhada 

das CEBs. O resultado disso é uma caminhada eclesial ativa, consciente e responsável na 

qual a vivência da fé vai desdobrando-se para o engajamento sociopolítico na busca de 

melhores condições de vida para todos. Esta continuidade é um fator fundamental para o 

desenvolvimento da ação evangelizadora dos leigos. E nos leva a identificar o perfil do leigo 

envolvido pela dinâmica de evangelização do MOBON neste período. 

3.7 Perfil do leigo do MOBON 

Os leigos e leigas desta fase continuam a ser as pessoas das comunidades do interior 

e das periferias das cidades. Pais e mães de família, agricultores, pequenos sitiantes, 

pequenos comerciantes, professores, assalariados, donas de casa, empregadas domésticas, 

trabalhadores da construção civil, etc. Pessoas que se reúnem semanalmente nos grupos de 

reflexão, mensalmente nos plenários, que sustentam o culto dominical, a catequese, e a 

liturgia das missas mensais ou dominicais, segundo as possibilidades de cada lugar. Pessoas 

que ocupam cargos de coordenação de comunidade, grupos e pastorais. Pessoas que 

                                                 
238 Para ilustrar, uma conclusão de Fabrício Oliveira sobre os plenários: “As reflexões e os debates 

eram estratégias de levar os leigos a falar em público, expondo a sua forma de pensar e participando mais 
ativamente da vida religiosa. Seria uma forma de ‘forçar o leigo’ a falar, pois a ‘participação ativa é 
indispensável’. As pessoas discutiam os temas nos grupos e depois suas opiniões em plenário. Nesse caso, os 
grupos se esforçavam para dar as melhores respostas e defender com afinco seus pontos de vista. È uma 
atividade que promove o desenvolvimento de argumentos e poder de convencimento, prática fundamental no 
campo político.” OLIVEIRA, Religião, p. 96-97. 
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participam dos cursos de preparação para a Semana Santa e para o Natal e os multiplicam 

nas comunidades da sua paróquia ou em intercâmbio com paróquias vizinhas. 

A atuação dos leigos, por sinal, sempre foi um diferencial no trabalho do 
MOBON. A valorização dessas pessoas, o desenvolvimento de sua 
autoestima e a forte espiritualidade, faziam com que gente muito simples 
fosse capaz de desenvolver, com segurança e desenvoltura, cursos de até 
uma semana. Os leigos faziam isso muito bem e as reuniões consistiam 
muito mais em conversas do que palestras, criando, naturalmente, uma 
consciência crítica entre os participantes239. 

Porém, se na fase anterior o perfil do leigo envolvido na dinâmica de evangelização 

MOBON é marcado pelo engajamento nas questões da vida de comunidade e animado com 

a missão de anunciar a Palavra de Deus como fruto de sua vocação batismal, temos agora 

um avanço na compreensão da sua missão e vocação profética. Além da dimensão do 

anúncio, é fortalecida a compreensão da denúncia daquilo que se opõe ao projeto de Deus e 

a necessidade de buscar os meios ou as ferramentas sociais que possam ajudar a transformar 

a situação. É neste sentido que vemos os leigos, atingidos pelo trabalho do Mobon, 

assumindo a luta da organização sindical, criando e organizando associações de moradores e 

de pequenos produtores, por fim engajando-se em partidos políticos e assumindo cargos 

eletivos. Leigos e leigas que passam a seguir de perto a caminhada da Igreja do Brasil, que 

começam a ter acesso a seus documentos, conhecendo as prioridades de seus principais 

documentos. O que em geral acontece pela participação nos cursos e encontros e através dos 

subsídios produzidos pelo MOBON, em linguagem acessível ao povo das comunidades. 

Assim, a partir da dimensão comunitária e eclesial alarga-se para a dimensão sociopolítica 

na busca de “participar da construção de uma sociedade justa e fraterna” (CNBB, 1987, 

p. 9)240. 

São leigos e leigas que, além da participação na vida de comunidade, na coordenação 

das pastorais, como sujeito eclesial, começam a ocupar funções e quadros de direção nas 

associações, nos sindicatos e nos partidos, como sujeito social. Importa destacar que é um só 

e mesmo sujeito que atua na Igreja e na sociedade. Não se perde, nem se anula o sujeito 

eclesial em função do social, antes, animado e sustentado pela fé, de forma consciente e 
                                                 

239 ANDRADE, Perspectiva sociopolítica. In: SILVA, Fermento, p. 109. 
240 Objetivo Geral das Diretrizes da CNBB, 1987-1990. Fabrício Oliveira confirma esta abertura à 

dimensão social: “O Mobon assumia como missão uma ‘promoção total do homem’, ampliando os horizontes 
para além da ênfase na formação religiosa dos leigos. O empenho na organização dos grupos produtores é 
apresentado e legitimado como uma consequência da fé, justificativas próprias de um habitus militante do 
Mobon. A organização dos leigos é vista como uma forma de ajudá-los a resolverem seus problemas no 
campo, fazendo-os acreditar neles próprios como agentes capazes de resolverem seus problemas.” OLIVEIRA, 
Religião, p. 128. 
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livre, descobre-se vocacionado a buscar meios de transformar a realidade. Adquire-se a 

convicção de que Deus age na história e no seu agir conta com a participação ativa de seus 

filhos e filhas. Como chamou os Patriarcas, os profetas, os discípulos, chama hoje, homens e 

mulheres de fé para colaborar em sua ação salvadora no mundo. 

Este engajamento social não deixa de gerar certos desencontros entre a liderança e os 

membros da comunidade, nem mesmo das lideranças entre si, sobretudo no que diz respeito 

à questão política. O nível de consciência varia de pessoa a pessoa, não raro interesses 

particulares desviam a atenção dos interesses comunitários, surgem opiniões divergentes e 

os consequentes desencontros. Não raro, os que se engajaram mais diretamente nas questões 

sociais, são criticados pela comunidade por estarem muito envolvidos na luta e já não 

conseguirem cumprir todos os compromissos da comunidade. Por outro lado, são criticados 

nos meios sociais e políticos por serem muito devotados à comunidade e não darem conta de 

cumprir toda a agenda social. Além disso, essa participação ativa fazia com que as questões 

sociopolíticas se fizessem presentes nas reuniões dos grupos de reflexão e plenário fazendo 

com que alguns, ainda não conscientes desse compromisso se afastassem.  

Destaca-se a figura de leigos e leigas que acompanham de perto a caminhada das 

CEBs, que participam dos encontros paroquiais, diocesanos e regionais das CEBs e até 

mesmo dos Intereclesiais, alargando sua visão de Igreja e descobrindo-se parte de uma força 

maior de transformação. Animando-se na sua luta cotidiana ao compartilhar a vida, os 

desafios, a fé e a esperança com tantos outros em situações semelhantes. 

Depois de um primeiro despertar dos leigos para uma ação ativa na comunidade 

ainda na linha apologética, passou-se para um trabalho efetivo de formação de comunidade 

através da reflexão da Palavra em grupos de reflexão buscando a conversão. Neste terceiro 

momento vimos o desdobrar da fé para a dimensão sociopolítica e um engajamento 

consciente de leigos como sujeitos na Igreja e na sociedade. Cabe a tarefa de ver os 

desdobramentos desta dinâmica sob o influxo do “inverno eclesial” que teve reflexos tardios 

na Diocese de Caratinga e que perspectivas se abrem com a “primavera” do pontificado de 

Francisco. Sem perder de vista o contexto social vivido na atualidade, procuramos captar a 

força de resistência desta dinâmica diante das forças que lhe são contrárias nestas duas 

primeiras décadas do novo milênio.  
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CAPÍTULO 4 - O MOBON NAS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

Em cada momento da história pode-se perceber sinais de força e fraqueza. Assim, 

mesmo diante de alguns sinais visíveis de debilidade, novas possibilidades podem surgir. Se 

do ponto de vista numérico, o enfraquecimento na participação dos cursos promovidos pelo 

MOBON pode ser visto como um sinal de debilidade, outros elementos parecem indicar o 

fortalecimento da presença dos leigos em sua dinâmica. Eis algo do que se busca captar 

nesta etapa de desenvolvimento dos trabalhos do MOBON. 

Na trajetória do Movimento da Boa Nova, sobretudo a partir da virada do milênio, 

nota-se um enfraquecimento de sua visibilidade eclesial enquanto Casa do MOBON; surge 

uma espécie de “concorrência” com outros grupos e movimentos de vertente pentecostal; há 

uma nova configuração do clero e o impacto gerado em decorrência do engajamento 

sociopolítico de parte da liderança. Estes e outros fatores precisam ser identificados para 

uma maior clareza e entendimento desta trajetória em vista de buscar captar as tendências 

para o futuro desta dinâmica de evangelização. 

4.1 Enfraquecimento da visibilidade eclesial 

Em número especial dedicado à Casa do MOBON, a Revista Diretrizes, órgão oficial 

de comunicação da Diocese de Caratinga-MG, traz um levantamento do número de 

encontros realizados na Casa, desde a sua fundação até o ano de 2007241. A olhar pelos 

números apresentados, passado o fervor inicial, no qual muitos iam aos cursos atraídos não 

somente pelos encontros, mas pela novidade de uma casa feita pelos leigos e para eles, o 

declínio na participação torna-se maior após o ano de 1999.  

De 1979 a 1989, a Casa do MOBON contou com 45.559 participantes num total de 

661 encontros realizados: uma média de 68,9% pessoas por encontro. De 2000 a 2009, 

contou com 39.695 participantes, num total de 317 encontros realizados: uma média de 

125,2% pessoas por curso realizado. Embora haja a diminuição do número total de 

participantes e do número de cursos oferecidos, nota-se um aumento no número de 

participantes em cada encontro realizado na Casa. De 2010 a 2019, 18.620 pessoas foram os 

participantes dos 203 encontros realizados na Casa do MOBON, o que dá uma média de 

91,7 participantes por encontro. Já no quarto decênio, a diferença é ainda maior. Para um 
                                                 

241 Léssio Lima Cardoso, na época seminarista do curso de Teologia da Diocese de Caratinga é quem 
fez o levantamento e o publicou. Cf. CARDOSO, Léssio Lima. A queda da Casa. In: DIRETRIZES, Caratinga, 
n. 809, p. 34-35, fev. 2009. 
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total de 84 cursos oferecidos na Casa, contou-se com o número de 9.114 participantes: uma 

média de 108,5 pessoas por encontro242. Não obstante a esse aumento, em números 

absolutos, cada um dos dois últimos decênios marca uma queda pela metade no número de 

participantes na Casa do MOBON. 

Outro fator relevante, mas difícil de mensurar, devido à falta de levantamentos e de 

registros acessíveis, é o aumento dos cursos e encontros realizados através da equipe do 

MOBON, fora da Casa de cursos de Dom Cavati, em outras paróquias da Diocese e de 

dioceses vizinhas. Nestes dois últimos decênios, muitas paróquias construíram as suas 

próprias casas de encontros ou organizaram salões para a realização dos cursos. Isso 

facilitou a descentralização dos encontros e a uma maior abrangência dos trabalhos. Assim, 

ainda que por amostragem, pois nos faltam registros completos, no ano de 2005, 

aconteceram 26 encontros do Estudo da Campanha da Fraternidade e do curso de Natal, 

coordenados pela Equipe do MOBON, em diversas paróquias das Dioceses de Caratinga e 

Governador Valadares. Em sua maioria, cada encontro conta com uma média superior a 60 

pessoas por encontro. Em 2011 aconteceram 33 encontros dessa natureza. Em 2012 foram 

35 encontros com a mesma média de participantes. Além disso, se levarmos em conta outros 

encontros sobre temas específicos que são realizados pelo João da Silva Resende e por mim, 

Denilson Mariano, veremos que esse campo de abrangência é ainda extenso. Até o ano de 

2018 continua acontecendo uma média de 28 encontros por ano na Diocese de Caratinga, 

somados a outros 10 a 12 encontros realizados em outras dioceses de Minas, sobretudo 

Governador Valadares e Leopoldina. Esporadicamente acontecem encontros na Diocese de 

Cachoeiro do Itapemirim-ES. Pode-se calcular uma média aproximada de 60 a 70 pessoas 

por encontro realizado.  

Chama a atenção o aumento dos cursos realizados fora da Casa do 
MOBON. Embora seja muito difícil mensurar esses dados, pois não há 
muitos registros destes cursos, alguns levantamentos feitos revelam que 
houve um significativo crescimento dos cursos realizados nas paróquias, 
descentralizando o trabalho e favorecendo a sua expansão. Ou seja, o 
trabalho do MOBON espalha-se muito além dos cursos que acontecem na 
Casa243. 

                                                 
242 Estes dados foram obtidos pela tabela apresentada por Léssio Lima Cardoso na Revista Diretrizes, 

que contempla os anos de 1979 a 2007 Cf. CARDOSO, A queda da Casa, p. 35. De 2008 a 2018, o 
levantamento foi feito diretamente nos cadernos de registros dos cursos na Casa do MOBON, com a ajuda de 
Ângela Castelani, ex funcionária da Casa. O levantamento foi feito no final do ano de 2018 e não foram 
contabilizados os cursos de cânticos. Estes dados ainda não foram publicados. 

243 SILVA, Fermento, p. 33. 
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Uma das forças desse trabalho que permanece até os dias de hoje é o seu processo de 

continuidade. A cada ano, cada paróquia que se envolve com esta dinâmica, passa por um 

estudo do tema da Campanha da Fraternidade e por um estudo do tema do Mês da Bíblia, 

ambos propostos pela CNBB. Isso corresponde a um processo de formação continuada que 

atinge os líderes que participam destes encontros e sustentam a dinâmica de multiplicação 

desses estudos. Isso favorece maior capilaridade e faz com que a reflexão se estenda entre as 

comunidades, seja diretamente através dos cursos, seja por meio de iniciativas que deles 

decorrem e atingem o trabalho de comunidade no campo da liturgia, da catequese, do 

engajamento nas pastorais e em ações a favor da vida na comunidade.  

Desta forma, apesar da redução de sua visibilidade eclesial, há uma continuidade da 

dinâmica de evangelização que anima a vida das comunidades e contribui para uma ação 

efetiva e ativa dos leigos, em sintonia com a caminhada da Igreja. Fator que fortalece a 

Igreja local. Mas é preciso levar em conta que esta dinâmica sofre o impacto de grupos e 

movimentos que caminham em outra perspectiva. 

4.2 Impacto diante do avanço pentecostal 

O pentecostalismo não é um fenômeno pertencente apenas ao universo das igrejas 

evangélicas, ele atinge o seio da Igreja católica e possui força de penetração por sua 

presença midiática, na TV, nas rádios e nas novas mídias sociais. Caracterizados como 

Novos Movimentos Eclesiais (NMEs), diversos grupos tendem a fazer com que os fiéis 

voltem sua atenção para os seus líderes e seus respectivos centros de divulgação. São 

movimentos transnacionais que nascem como resposta a determinados apelos locais, se 

espalham para outros países e continentes, mas dificilmente respondem às novas demandas 

dos locais para os quais migram: “São movimentos de leigos para leigos, onde a presença 

sacerdotal é, de certo modo, subordinada aos interesses dos leigos. Os leigos têm a absoluta 

hegemonia dos movimentos”244. Com isso, os leigos tendem a girar em torno das propostas 

de seus movimentos e a darem menor atenção e importância às propostas de sua Igreja 

particular. Neste sentido os movimentos eclesiais em geral, e entre eles os pentecostais, 

exercem uma força centrípeta que atrai a participação dos fieis para dentro do próprio 

                                                 
244 LIBANIO, João Batista. O leigo na Igreja do Brasil: tipologia de movimentos. Perspectiva 

Teológica, Belo Horizonte, v. 19, n. 47, p. 69 - 80, jan./abr., 1987. Cito p. 72. Disponível em: 
<http://faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/article/view/1714/2042>. Acesso em: 29 jul. 2020. No 
artigo, Libanio explicita que cada movimento expressa um modelo de sociedade e, em decorrência deste, um 
modelo eclesial. E o lugar do leigo é definido como central nos movimentos, mas à margem das orientações 
eclesiais.  
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movimento, não raro, descolando-os dos compromissos coma Igreja particular na qual se 

encontram inseridos. E/ou chega a conformar a Igreja particular aos anseios do movimento e 

neste caso, descolando-a das prioridades indicadas nos documentos eclesiais como os da 

CNBB, inclusive os documentos da Sé Apostólica245. 

Por trabalhar a partir das orientações da Igreja local, em comunhão com as propostas 

da Igreja do Brasil e com as orientações do Magistério vindas de Roma, a dinâmica de 

evangelização do MOBON gozou de ampla abrangência na Zona da Mata Mineira e em 

outras dioceses do Brasil. Porém, o avanço pentecostal em meio às comunidades, gerou uma 

espécie de concorrência, arrefecendo, em parte, esta dinâmica do MOBON. Por exemplo, 

nas comunidades, todos eram motivados a participar dos grupos de reflexão e dos cursos de 

formação promovidos na casa do MOBON e nas paróquias. Com o avanço pentecostal, 

sobretudo da Renovação Carismática Católica (RCC), surgem os grupos de oração que, em 

muitos lugares se sobrepuseram aos grupos de reflexão. Estes funcionavam nas casas, 

reforçavam o contato com a Palavra de Deus cuja leitura acontecia de forma próxima da 

realidade e de maneira participativa, gerando maior consciência eclesial e maior 

compromisso de fé diante das realidades sociais. Por sua vez os grupos de oração reuniam as 

pessoas na capela, com motivações de teor predominantemente emotivo, uma leitura da 

Bíblia menos contextualizada, numa perspectiva, às vezes, intimista e distante da realidade 

da vida. 

O estilo pentecostal levou ao predomínio das músicas em estilo gospel concorrendo 

com o estilo comprometido das músicas divulgadas pelo MOBON e pela Diocese de 

Caratinga, que há quase 50 anos edita um livrinho de cânticos com canções litúrgicas e 

pastorais, em sua maioria, compostas por pessoas das próprias comunidades. Para a 

continuidade deste serviço pastoral e para a melhoria na qualidade das composições, desde a 

década de 1970 começou a acontecer os Encontros de Compositores. Neles eram 

transmitidas dicas de composição, estudo da métrica, ritmo, melodia e as orientações da 

CNBB para o cântico litúrgico246. O trabalho que no começo atingia todas as paróquias da 

                                                 
245 Em uma dissertação de Mestrado, trabalhei os desafios que os Novos Movimentos Eclesiais 

(NMEs) representam para a comunhão na Igreja Particular. Cf. SILVA, Denilson Mariano. Os Novos 
Movimentos Eclesiais: Uma abordagem a partir da Eclesiologia de Comunhão de Jean Rigal. 2003 154 p. 
Dissertação (Mestrado em Teologia) – CES – Centro de Estudos Superiores de Filosofia e Teologia, Belo 
Horizonte, 2003. 

246 Cf. OLIVEIRA, O MOBON e a Diocese de Caratinga, In: SILVA, Fermento, p. 25-26. 
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Diocese de Caratinga e se espalhava para outras dioceses247, hoje continua como uma oferta 

às comunidades, mas com menor acolhida e abrangência. 

A influência pentecostal não deixa de contribuir para certo enfraquecimento da 

participação nos cursos e encontros promovidos pelo MOBON, seja diretamente por 

envolver e captar parte da liderança para outros movimentos, sobretudo a RCC por sua 

influência na região, seja por gerar outra mentalidade eclesial, de cunho mais intimista, 

imediatista e com menor ênfase no engajamento da Igreja em questões sociais.  

Diante dos primeiros impactos do pentecostalismo católico frente aos trabalhos do 

MOBON, a postura inicial foi de crítica a um espiritualismo desligado do compromisso 

social da fé e até certo confronto com membros de grupos carismáticos. Mas, logo em 

seguida, centrou-se em manter a dinâmica de evangelização seguindo a linha de leitura 

bíblica comprometida com os desafios da realidade, em sintonia com a proposta da Igreja. 

Superou-se o confronto e procurou ajudar os participantes a tentar envolver as pessoas em 

seu compromisso com Jesus e com Seu Evangelho. 

Se nos primórdios do MOBON a Bíblia foi usada como instrumento 
apologético, depois se transformou num verdadeiro antídoto ao 
fundamentalismo bíblico. Com sua maneira própria de partir da realidade 
do povo para iluminá-la e também fazer o caminho inverso, ou seja, partir 
do texto bíblico e confrontá-lo coma vida, o povo simples foi se 
encontrando com suas experiências de fé e incorporando a Palavra de Deus 
no seu cotidiano.                                       . 
Com a avalanche neopentecostal fora e dentro da Igreja católica, o 
fundamentalismo bíblico tornou-se uma praga imensa, difícil de ser 
combatida, devido a seu forte apelo emocional e praticidade de leitura dos 
textos248.  

Esta força pentecostal e neopentecostal atingem não apenas os leigos, mas também o 

clero. A reconfiguração do clero é outro fator que levou a certo enfraquecimento do alcance 

missionário da dinâmica do MOBON. Como visto acima, no período pós-conciliar, a ênfase 

na formação dos leigos e na organização das comunidades fez com que essa dinâmica de 

evangelização fosse muito apreciada e motivada pelo clero, bispos e padres viam a 

necessidade de trabalhar a formação dos leigos, procuravam a dinâmica do MOBON e 

apostaram em leigos evangelizando outros leigos.  

Com o clima gerado pelo chamado “inverno eclesial” há um arrefecimento desta 

proposta eclesial, em uma Igreja popular e comprometida com o povo. A ascensão dos 

                                                 
247 Há uma listagem mais completa das dioceses atingidas pelo trabalho do MOBON. Cf. GOMES; 

ANDRADE, MOBON, p. 55-56. 
248 GODOY, Manoel. O MOBON e a força dos grupos de reflexão. In: SILVA, Fermento, p. 139. 
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Movimentos pentecostais, voltados para a classe média, soma-se a uma nova configuração 

do clero. Atualmente volta a crescer o clericalismo que sob pretensa defesa da ortodoxia e 

da liturgia, ignora os avanços do Concílio Vaticano II e dificulta a ação consciente e 

comprometida dos leigos, relegando-os, não raro, a cumpridores de ordens e negando-lhes o 

reconhecimento de sua ação como sujeitos na Igreja e na sociedade: “O clericalismo impede 

que as comunidades eclesiais sejam sujeitos, assim como esvazia o papel dos conselhos e 

das assembleias de pastoral ou a importância das equipes de coordenação dos diferentes 

serviços da Igreja”249. 

Embora a atitude do MOBON nos cursos, encontros e subsídios, seja respeitosa e 

comedida, em relação aos clérigos, alguns chegaram a denunciar que o MOBON estaria 

“preparando os leigos para se rebelarem contra os padres”. Ou seja, o fato de os leigos, 

através dos cursos, obterem contato e conhecimento dos documentos da Igreja como as 

Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil e outros documentos do Magistério e 

por meio deles solicitarem alguma mudança ou reordenamento na prática pastoral, torna-se o 

bastante para ser interpretado como uma espécie de afronta aos padres. 

O fato é que boa parte do clero jovem não parece se interessar muito pelo trabalho de 

formação dos leigos na linha da dinâmica do MOBON e se torna outro fator que leva ao 

enfraquecimento de sua presença em meio às comunidades. Salta aos olhos que, em muitas 

paróquias o trabalho ainda persiste por interesse, iniciativa e até certa pressão por parte dos 

leigos que reconhecem a importância deste trabalho para a continuidade da sua caminhada 

de fé e para a sustentação de seu engajamento social.  

É preciso ter presente que certos desencontros na linha do engajamento social e 

algumas consequências decorrentes destes são causa de enfraquecimento na participação dos 

cursos, quer na Casa do MOBON, quer nas paróquias. 

4.3 Consequências do engajamento sociopolítico 

O MOBON apostou na formação do leigo para o seu efetivo engajamento nas ações 

da comunidade eclesial e na organização da vida social. Um destes marcos é o encontro 

anual de “Políticos Cristãos” que acontece, ininterruptamente, desde 1995: 

                                                 
249 BRIGHENTI, Agenor. Desafios e horizontes de Medellín: para a configuração da Igreja hoje. In: 

GODOY, Manoel; AQUINO JÚNIOR, Francisco (Orgs.). 50 anos de Medellín: revistando os textos, 
retomando o caminho. São Paulo: Paulinas, 2017. p. 310. 
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Motivado pelos imensos desafios que se colocavam e pela necessidade de 
dar unidade à ação política do grupo, em novembro de 1995, nosso 
Mandato Coletivo de deputado coordenou, em parceria como Movimento 
da Boa Nova, a realização do primeiro Encontro de Políticos Cristãos, na 
Casa do MOBON. Reunindo políticos eleitos, ocupantes de cargos de 
confiança, lideranças comunitárias, sindicais, partidárias e de movimentos 
sociais, o encontro se firmou como uma amálgama entre o ideário do 
MOBON, as lutas sociais, os mandatos políticos e a política partidária.  
O Encontro de Políticos Cristãos passou, então, a ser realizado anualmente, 
sempre no final de novembro, [...]. Trata-se de um momento de mística, 
espiritualidade, formação política, revisão das ações e planejamento. Mas é 
também um importante fórum para a troca de experiências, o 
compartilhamento de dificuldades e sucessos e, especialmente, para a 
motivação dos companheiros e companheiras a permanecerem na luta250. 

São eventos que contam com importantes assessores que trabalham a análise de 

conjuntura, discutem a realidade social, apontam pistas de ação na articulação fé e política, 

na fidelidade ao Evangelho e em sintonia com as orientações da Igreja251. O que se revelou 

ser uma força transformadora nas comunidades a partir da vivência da fé, gerou 

consequências no tocante à participação nos cursos promovidos pelo MOBON e na 

participação nos grupos de reflexão e plenários. 

A abertura de visão crítica frente à realidade e a consciência dos desdobramentos 

sociais da fé levou parte da liderança das comunidades a abraçar a luta sindical, a 

organização de associações e engajamento político partidário como ferramentas sociais para 

a transformação da sociedade. Naturalmente isso gerou um desgaste no cotidiano das 

relações comunitárias e até familiares. Ao assumir uma posição social e a luta político 

partidária, rompeu-se uma aparente isenção político-partidária reinante nas comunidades. 

Isso se deve ao fato de que várias lideranças comunitárias tornaram-se dirigentes de 

Sindicatos de Trabalhadores, outros assumiram cargos de vereadores, prefeitos, e membros 

ativos de partidos políticos, em geral de esquerda. Acrescente-se a isso que alguns líderes, 

tomados por ocupações sociais, já não dedicavam o mesmo tempo de antes nas atividades 

pastorais da comunidade e, por isso, eram criticados. Por outro lado, o engajamento direto 

fazia vir à tona os conflitos partidários e ideológicos acirrando o clima de conflito quer na 

                                                 
250 ANDRADE, Durval Ângelo. MOBON: Perspectiva sociopolítica. In: SILVA, Fermento, p. 113.  
251 Ibid. p. 114: “Pelos Encontros de Políticos Cristãos, passaram milhares de militantes políticos, 

lideranças cristãs, de movimentos populares e sociais. Durante todo esse tempo, o evento contou com inúmeras 
assessorias de intelectuais e lideranças políticas e sociais, regionais e nacionais, que deram importantes 
contribuições para o aprimoramento da atuação do Movimento da Boa Nova. Entre esses assessores, estão: o 
teólogo da PUC-Rio Paulo Fernando Carneiro de Andrade; Pedro Ribeiro; Ivo Lesbaupin; Frei Carlos Mesters; 
Dom Tomás Balduíno; Padre Manoel José de Godoy; o pastor luterano Mozart Noronha de Mello; Jung Mo 
Sung; Daniel Seidel; a pastora metodista Sônia Rosa Faria; Marco Aurélio de Souza; Maria Aparecida do 
Carmo; Frei Leonardo Boff, dentre muitos outros e outras não menos importantes”.  
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convivência familiar como na convivência comunitária. E como o que toca o ser humano é 

passível de limites, não foi diferente no tocante ao engajamento sociopolítico:  

O MOBON, obviamente, também registrou uma diminuição de seu 
potencial de mobilização. Lidava, ainda, com fortes críticas, acusado de ter 
se vinculado ao PT. As próprias lideranças do Movimento admitiriam, 
depois, terem “exagerado na dose” e idolatrado a questão partidária como 
principal ferramenta252. 

Em uma caminhada, que está em construção, apesar de toda boa vontade e desejo de 

acertar, é inevitável que alguns desvios ou exageros aconteçam. O cristão que se envolve na 

política e em outras ferramentas sociais, corre o risco de se deixar corromper ou desviar-se 

de seu objetivo primeiro que é e deve ser levar a sério as consequências sociais da fé em um 

engajamento a serviço da vida para todos. 

Por motivos de desvios da parte de alguns que não conseguiram administrar 

coerentemente a sua vida de fé com o engajamento sociopolítico, acrescido do oportunismo 

político, de outros querendo enfraquecer a caminhada de formação de lideranças, o MOBON 

chegou a ser criticado por ser politizado demais. O desgaste de algumas lideranças por causa 

de seu engajamento sociopolítico e a repercussão disso em algumas comunidades pode ser 

considerado como uma das causas da diminuição da participação de alguns nos cursos 

promovidos pelo MOBON. Mas há uma retomada dos leigos na linha de frente da dinâmica 

de evangelização. 

4.4 Retomada dos leigos na coordenação dos cursos e encontros 

Desde sua origem, os leigos tiveram uma presença marcante na dinâmica de 

Evangelização do MOBON. Chama a atenção que esses não atuavam apenas no repasse de 

cursos nas comunidades, mas desde que ultrapassou a sua fase apologética, encontramos 

leigos dando cursos de formação para outras lideranças a fim de que estas fizessem o repasse 

em outras comunidades.  

No entanto, houve um período, que embora não tendo abandonado essa prática, ela 

ficou um pouco em segundo plano. Talvez, por um lado o fato de algumas lideranças 

capacitadas terem envelhecido e, já não dando conta de acompanhar devidamente a 

caminhada da Igreja, foram, naturalmente se afastando desta missão, relegando-se à 

                                                 
252 ANDRADE, Durval Ângelo. MOBON: Perspectiva sociopolítica. In: SILVA, Fermento, p. 114-

115. 
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participação comum nos encontros. Por outro lado, o fato de poder contar com a ajuda de 

alguns seminaristas e religiosos para a realização dos cursos com as lideranças fez que os 

leigos ficassem em segundo plano. Porém, nestes últimos anos, vemos uma maior presença 

de leigos assumindo novamente a frente da coordenação dos encontros e estudos com as 

lideranças253.  

Um destaque que começa a ganhar maior força em nossos tempos e que 
exige maior atenção e pesquisa é o fato de os leigos e leigas estarem 
assumindo mais diretamente o repasse dos cursos para a liderança. Temos 
um grupo de, aproximadamente, 20 leigos e leigas das Dioceses de 
Caratinga-MG e Governador Valadares-MG que têm assumido, com 
responsabilidade e compromisso, a tarefa de repasse dos cursos para as 
lideranças nas paróquias. Talvez esteja aí a tão falada “hora dos leigos”, a 
semente de futuro para este trabalho: leigos evangelizando leigos, 
acordando a força do batismo, fermentando uma Igreja de discípulos 
missionários: “sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt 5,13-14)254.  

Em geral, esse grupo de leigos faz uma preparação prévia estudando o material 

produzido para ser repassado nas comunidades. Depois participa de um encontro na Casa do 

MOBON ou em uma paróquia e refaz o esquema de trabalho a partir dos estudos feitos. 

Então, mediante a solicitação das paróquias, são enviados, geralmente em duplas, por 

afinidade, para o trabalho missionário. Gozam de boa aceitação por parte do povo, por parte 

do clero e têm desempenhado um importante papel evangelizador.  

Além deste estudo, voltado diretamente para o repasse dos conteúdos nos encontros, 

iniciam-se estudos para aprofundamento e para levantamento de sugestões em função da 

preparação do roteiro de estudo com as lideranças, ou seja, do conteúdo do material a ser 

publicado. Estes leigos passam a contribuir com a elaboração dos conteúdos, um passo a 

mais no desenvolvimento de sua ação evangelizadora255. Talvez aí esteja um fator 

importante para a continuidade deste trabalho. Uma expressão da “hora dos leigos”. Talvez 

                                                 
253 “Hoje, é comum encontrarmos leigos que preparam outras lideranças leigas nos cursos da 

Campanha da Fraternidade e do Mês da Bíblia. O trabalho tem uma sequência que influencia positivamente na 
autonomia missionária do leigo. Ele não e um simples “repetidor” pontual. É um discípulo missionário que 
pensa e ajuda a comunidade a pensar em sintonia com a caminhada da Igreja.” SILVA, Denilson Mariano. 
Leigo Evangelizando Leigo: uma força missionária na Igreja. Revista O Lutador, Belo Horizonte, v. 87, 
n.3874, p. 6-8, mar. 2016. Cito p. 8. 

254 SILVA, Fermento, p. 34. 
255 Para os subsídios da Campanha da Fraternidade são distribuídas as chaves de leitura dos textos 

bíblicos e se colhem sugestões dos leigos e leigas que estão envolvidos nos cursos com as lideranças. O 
subsídio do Mês da Bíblia, além contar com esta mesma dinâmica, já é produzido em parceria com Wilson 
Augusto Costa Cabral, com mestrado em Bíblia, tornando ainda mais ativa a participação dos leigos. Neste ano 
de 2020, pelo menos 20 leigos de Minas Gerais participam ativamente da dinâmica de evangelização do 
MOBON com cursos para outras lideranças que fazem os repasses nas comunidades. Esta mesma equipe é que 
está sendo envolvida, aos poucos, na produção dos subsídios como já acontece na equipe dos Grupos de 
Reflexão. 
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por meio deles tenhamos as sementes de futuro para um laicato atuante, maduro e 

responsável, na Igreja e na sociedade: leigos evangelizando leigos, acordando a força do seu 

batismo, fermentando uma Igreja de discípulos missionários: “sal da terra e luz do mundo” 

(cf. Mt 5,13-14). O que configura uma fonte de resistência missionária no seio da Igreja. 

4.5 Fonte de resistência missionária 

Enquanto em nossos dias, ainda se mostram fortes as oposições ao Papa Francisco e 

à Teologia da Libertação256, quando grupos e movimentos se refugiam no emocionalismo ou 

no tradicionalismo em oposição ao Concílio Vaticano II257, a dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON revela-se um foco de sadia resistência missionária. Na busca do 

equilíbrio pastoral, caminha em sintonia com a Igreja, com os princípios da sua Doutrina 

Social e perseverando na linha de uma Igreja missionária, comprometida com a defesa da 

vida e da justiça. Se não vislumbra um avanço, persiste na linha de uma resistência 

missionária: 

O MOBON mantém acesa esta chama da resistência e do desejo de 
transformação, na ação das pessoas e comunidades que persistem em atuar 
de forma transformadora, dentro desses novos contextos, com seus muitos 
desafios, cavando novas formas de organização e atuação. Na mesma 
caminhada se encontram as comunidades que insistem em se 
autodenominar CEBs e continuam a promover seus grandes encontros para 
celebrar sua vida e sua fé e as Pastorais Sociais, que se engajam nas lutas 
concretas da vida. São movimentos alicerçados na fé, que refazem seus 
passos a cada dia, na simplicidade e teimosia daqueles que sabem aonde 
querem chegar e se dedicam a construir o caminho258. 

Com dois polos de maior atuação, um em Minas, sobretudo as Dioceses de Caratinga 

e de Governador Valadares, outro no Mato Grosso, Diocese de Cáceres e de Sinop, o 

MOBON segue com sua dinâmica de ação evangelizadora, apesar das dificuldades oriundas 

de uma realidade cada vez mais plural e urbanizada: diminuição no número de participantes, 

menor dinamismo na atuação, menos tempo para os encontros, menor rotatividade dos 

                                                 
256 LOPES, Mauro. Perseguição à Teologia da Libertação baseou-se em duas fraudes, indicam 

pesquisas. In: Instituto Humanitas Unisinos. São Leopoldo, 6 jun. 2017. Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/568419-perseguicao-a-teologia-da-libertacao-baseou-se-em-duas-
fraudes-indicam-pesquisas>. Acesso em: 01 ago. 2020. 

257 CALDEIRA, Rodrigo Coppe. Tradicionalismo e conservadorismo católicos: as ideologias em jogo. 
In: Instituto Humanitas Unisinos. São Leopoldo, 29 jul. 2011. Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/45840-tradicionalismo-e-conservadorismo-catolicos-as-
ideologias-em-jogo-entrevista-especial-com-rodrigo-coppe-caldeira>. Acesso em: 01 ago. 2020. 

258 ANDRADE, Durval Ângelo. MOBON: Perspectiva sociopolítica. In: SILVA, Fermento, p. 118-
119. 
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leigos, pequena presença jovem259. Ainda assim, duas vezes ao ano são ofertados um curso 

da Campanha da Fraternidade e outro do mês da Bíblia, quer na casa do MOBON ou nas 

paróquias que acolhem a dinâmica. A partir dos cursos, os leigos se organizam em duplas 

para a multiplicação dos encontros na comunidade. Ocorrem também outros cursos de 

formação de novas lideranças. O número de jovens que persevera na dinâmica não é tão 

expressivo quanto antes, motivo pelo qual se percebe certo envelhecimento no grupo de 

participantes.  

Se o eventual envelhecimento do grupo revela-se um desafio preocupante e comum a 

toda a Igreja, por outro lado, percebe-se que a linha de frente que compõem as coordenações 

de comunidade e assumem as lideranças das pastorais, em geral, são pessoas ligadas à 

caminhada de ação evangelizadora do MOBON. Esta constatação tem animado os 

participantes e os dirigentes de curso a manter a caminhada de formação de lideranças e de 

animação das comunidades através dos cursos. É por meio dos encontros realizados com as 

lideranças pastorais e com o povo das comunidades em geral, que o conteúdo das 

Campanhas da Fraternidade, do mês da Bíblia e as propostas vindas da CNBB e de outros 

documentos pontifícios têm chegado às comunidades e nelas produzido bons frutos. 

A manutenção dos grupos de reflexão da Bíblia é outro foco de animação e de 

resistência que fazem parte da dinâmica do MOBON. Esses grupos favorecem a um 

processo de formação continuada. Fortalecem a mística da Palavra de Deus no seio das 

comunidades e constituem verdadeira fonte de animação bíblica de toda a pastoral. Os 

grupos perseveram, mas enfrentam certo arrefecimento, ao que nos parece em todo o país, 

por motivos oriundos da acentuação do processo de urbanização: vida agitada, aumento da 

insegurança, pela situação de exclusão social, pobreza e marginalidade. De certo modo estas 

são características da experiência urbana no mundo de hoje que enfraquecem os laços de 

vizinhança, ambiente em que se dão as reuniões dos grupos de reflexão da Bíblia. Fenômeno 

acentuado devido também às exigências do distanciamento social provocado pela pandemia 

Covid-19. Muitos desses grupos deixaram de se reunir por causa desta pandemia. Apesar de 

algumas iniciativas de reuniões por meios virtuais, estas não preenchem as lacunas deixadas 

pela impossibilidade das reuniões presenciais. É possível que parte destes grupos deixe de 

existir e é ainda difícil prever como será o retorno dessas atividades no pós-pandemia260. 

                                                 
259 Cf. GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 105. 
260 Em uma reunião virtual com os integrantes da equipe de elaboração dos Roteiros de Reflexão da 

Diocese de Caratinga, no dia 21/09/2020, Alba Soares, que gerencia a assinaturas de roteiros, testemunhou que 
o número de assinaturas, que correspondia a um montante de 60 mil assinantes, caiu pela metade durante a 
pandemia da Covid-19. Acreditamos que esta queda é reflexo da ausência da reunião dos grupos de reflexão. 
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Os plenários, espaço de partilha, de fortalecimento da consciência crítica e da 

participação ativa, em alguns lugares deixaram de existir e na busca de alternativas, outros 

se descaracterizaram, convertendo-se em um culto, de cunho mais celebrativo. Os 

participantes se reúnem, isso é bom, mas o exercício da consciência crítica e da participação 

mais ativa e efetiva fica limitado. Teria esse modelo se esgotado e estaríamos num vácuo até 

que surjam outras alternativas? Ainda não encontramos resposta a esta questão. 

Não obstante o crescimento do número de cursos realizados em várias paróquias, 

fora da Casa do MOBON, é preciso explicitar uma situação delicada e que dificulta a 

presença da dinâmica do MOBON: parte do clero, sobretudo entre os mais jovens, tem 

manifestado uma tendência clericalista, por isso autoritária, com forte pressão de domínio 

sobre os leigos, do tipo: “Esta é minha paróquia. Ame-a ou deixe-a”261. Esta postura tem 

impedido que algumas paróquias, antes abertas para a dinâmica do MOBON, continuem 

com os cursos e encontros de formação. Ainda que haja a demanda e o interesse por parte 

dos leigos, torna-se impossível a continuidade do trabalho de formação por causa do 

fechamento da parte do pároco local. O MOBON não tem assumido uma postura de 

confronto com o clero, procura explicitar aos leigos que esta sua dinâmica guia-se pelos 

documentos da CNBB, em sintonia com as propostas do Papa Francisco, ou seja, iluminada 

pelo Magistério eclesial e com a anuência do ordinário local. Diante dessas dificuldades, há 

nos leigos uma resistência pacífica no sentido expresso no ditado popular inspirado no livro 

dos Atos dos Apóstolos: “o que é de Deus permanece” (cf. At 5,38-39). 

Outro elemento que ajuda a sustentar o espírito de resistência da dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON são as iniciativas a serviço da vida, que vão surgindo nas 

comunidades. Até onde pudemos observar, não existe um estudo específico sobre esta 

questão, mas é claro o testemunho dado nos cursos e encontros. Como fruto dos cursos do 

MOBON, sobretudo os ligados à Campanha da Fraternidade, tem surgido muitas iniciativas 

do tipo: construção de fossas sépticas para que o esgoto não seja lançado na natureza; coleta 

de lixo na zona rural e incentivo da coleta seletiva nas cidades; limpeza e preservação da 

mata ciliar nas margens dos rios e córregos; colocação de cercas para preservação e 

recuperação de nascentes; diminuição do uso de agrotóxicos e busca de práticas alternativas 

como o uso da homeopatia nas lavouras cafeeiras; construção de caixas de contenção para 

                                                 
261 DALY, Peter. É preciso enfrentar o clericalismo antes de tentar reformar o sacerdócio. In: Instituto 

Humanitas Unisinos. São Leopoldo, 14 ago. 2019. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/591656-e-preciso-enfrentar-o-clericalismo-antes-de-tentar-reformar-o-sacerdocio>. Acesso em: 01 
jun. 2020. 

 



 

127 

evitar a erosão nos pastos e lavouras; diminuição da prática de queimadas; leigos e leigas 

atuando diretamente na política pública, por meio dos conselhos paritários e também 

assumindo cargos públicos motivados pelo compromisso de fé; ações de solidariedade com 

moradores de rua, com os sem teto e migrantes; campanhas emergenciais: de agasalhos e 

cestas básicas para pessoas carentes; confecção e distribuição de máscaras, também álcool 

em gel, neste período de pandemia. A Palavra de Deus, refletida nos cursos e grupos de 

reflexão, torna-se “carne”, transforma-se em ação a favor da vida humana e da preservação 

do meio ambiente.  

Com os avanços na informática, a ampliação das novas redes sociais, revolucionando 

a comunicação e pressionada pela situação pandêmica no mundo, a dinâmica do MOBON 

viu-se obrigada a avançar para “águas mais profundas”, nestas novas mídias. 

4.6 Avanço para as novas mídias sociais 

O espaço virtual formado pelos sites e redes sociais amplia-se cada vez mais e, de 

forma muito acelerada, vem se transformando em plataformas para as atividades mais 

diversas: relacionamentos, trocas de informação, serviços de informação, marketing, 

comércio online, mídia, entretenimento, saúde, arte, tecnologia, enfim, atingindo e 

transformando todos os campos da vida humana262. Ainda que forma tênue e com recursos 

limitados, a dinâmica de ação evangelizadora tem dado passos de inserção neste mundo 

virtual e faz uso das novas mídias sociais para avançar em sua missão.  

Em 2015, foi lançado o site do MOBON, com o objetivo de facilitar a divulgação 

datas de cursos, indicar subsídios e materiais de reflexão, tornar acessível as informações 

sobre cursos da Campanha da Fraternidade, Mês da Bíblia e roteiros de reflexão bíblica263. 

Em agosto de 2017, criou sua Fanpage no Facebook264 e, em 2019, o seu perfil no 

Instagran265, contando apenas com as curtidas e seguidores espontâneos, sem 

impulsionamentos financeiros. Também em abril de 2019, passou a disponibilizar subsídios 

em formato digital, Page Flip, uma ferramenta virtual que permite “folhear” facilmente 

livros, revistas e folhetos digitais, facilitando o acesso ao material utilizado nos cursos de 

evangelização, de forma gratuita. Com a diminuição das ofertas de serviços impressos essa 

                                                 
262 Cf. CASTELLS, Manuel. O poder da comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 2015. p. 40. 
263 Cf. <https://www.mobon.org.br/>. Acesso em: 01 ago. 2020. 
264 Cf. <https://www.facebook.com/mobon.boanova>. Acesso em: 01 ago. 2020. 
265 Cf. <https://www.instagram.com/mobon.boanova/?hl=pt-br>. Acesso em: 01 ago. 2020. 
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parece ser uma opção alternativa na dinâmica de ação evangelizadora do MOBON266. Em 

abril de 2020, avançou um pouco mais com a criação de um canal no Youtube267, por meio 

do qual realiza publicações semanais com conteúdo próprio e, de forma espontânea, 

alcançou mais de 2.650 inscritos até final de setembro de 2020.  

O Mobon entra nos SRS [sites e redes sociais] em agosto de 2017, pelo 
Facebook. Hoje ele se mantém com uma página com 745 curtidas e 761 
seguidores. [...] O Mobon ingressa com seu perfil no Instagram só em 
2019 onde se mantém com uma conta de 253 seguidores. A grande aposta 
está em sua comunidade virtual criada na Rede Social YouTube. Lançado 
o canal em 30 de abril de 2020, o Mobon conquistou um total de 2.650 
inscritos com conteúdo próprio sendo publicado semanalmente sem 
interrupções268. 

A produção de conteúdos, sobretudo para o canal do Youtube, conta com a 

participação direta e efetiva de leigos e leigos que compõem uma equipe que também 

dinamiza os cursos presenciais. Esse material é replicado e divulgado pela equipe e 

simpatizantes em outras redes sociais. Essa participação efetiva indica um horizonte de 

maior atuação dos leigos como sujeito e condição de possibilidade para novos avanços. Há 

uma boa aceitação dos conteúdos e, sobretudo neste período da pandemia do Covid-19, as 

redes sociais tornaram-se o espaço possível para o estudo do tema do Mês da Bíblia. Muitos 

avaliam positivamente essa presença do MOBON nas Redes Sociais. 

Com o ingresso do Mobon nos SRS [sites e redes sociais], percebe-se que 
um esforço de ouro é empregado para que a linguagem, estrutura e 
dinâmica dos Grupos [de Reflexão] se encaixe nesse novo formato. [...] Se 
o formato muda, a linguagem e estrutura também devem mudar para se 
adequar e continuar sendo um instrumento atraente de evangelização269. 

A cada dia, torna-se mais evidente a afirmação do espaço virtual como lugar de 

interação social, e consequentemente como um espaço de evangelização. Este tende a 

crescer mais e exigirá maior presença da ação evangelizadora da Igreja. Os passos ainda 

tênues da dinâmica de evangelização do MOBON nos sites e redes sociais indicam sua 

                                                 
266 Os subsidios encontram-se disponíveis em: <https://anyflip.com/center/flips/book.php? 

cid=427209>. Acesso em: 30 set. 2020. 
267 Cf. <https://www.youtube.com/channel/UCJdwi1Bn8x8ME-JJTeMoGcw>. Acesso em: 25 set. 

2020. 
268 PEREIRA, Dione Afonso Rodriges. A comunidade virtual “MOBON” sob o olhar netnográfico: 

apontando novas perspectivas da evangelização a partir dos leigos. In: Revista O Lutador. Belo Horizonte, v. 
91, n. 3928, set. 2020. Disponível em: <http://revista.olutador.org.br/noticia/a-comunidade-virtual-mobon-sob-
o-olhar-netnografico-01102020-170421>. Acesso em: 01 out. 2020. 

269 Cf. Ibid. 
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disposição em alargar os seus horizontes de presença missionária. Este novo cenário 

afirmou-se ainda mais no clima pandêmico que atingiu todo o mundo neste ano de 2020. É 

um caminho sem volta que, a nosso ver, não substitui os encontros presenciais, nem 

oferecem a mesma força de adesão. Porém, são espaços que quebram barreiras de distâncias, 

evitam locomoção e permanecem disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar, desde 

que se tenha acesso às redes virtuais. Além dos encontros presencias, ocupar, cada vez mais 

os espaços virtuais em função da evangelização é uma urgência a ser levada adiante pelo 

MOBON e por toda a Igreja, contudo, sem descuidar dos riscos que as redes comportam:  

Esta realidade multiforme e insidiosa coloca várias questões de caráter 
ético, social, jurídico, político, econômico, e interpela também a Igreja. 
Enquanto cabe aos governos buscar as vias de regulamentação legal para 
salvar a visão originária duma rede livre, aberta e segura, é 
responsabilidade ao alcance de todos nós promover um uso positivo da 
mesma270. 

Aos poucos os envolvidos na dinâmica de ação evangelizadora do MOBON vão se 

sentindo mais à vontade no uso das redes sociais e ampliando, por meio dos próprios leigos, 

a sua presença no mundo virtual. O perfil dos leigos refletirá transformações em relação ao 

impacto das redes sociais no cotidiano da vida e em relação à nova forma de presença 

evangelizadora no espaço virtual. 

4.7 Perfil do leigo do MOBON nos dias atuais 

Não há muita diferença na configuração dos leigos desta fase atual em relação à 

anterior. Em sua maioria, são pessoas que ocupam alguma função na comunidade de origem, 

em pastorais, grupos de liturgia, grupos de reflexão da Bíblia e que se envolvem diretamente 

nos repasses dos cursos da Campanha da Fraternidade e do Mês da Bíblia. Alguns são 

coordenadores de comunidade, de setor e de pastorais. Em geral, pessoas com certa atuação 

na vida social da comunidade, em associações, sindicatos, conselhos paritários e ações 

político partidárias. No entanto, constata-se uma diminuição no número de leigos ocupando 

cargos eletivos e de diretoria de sindicatos e associações. É preciso ter presente que a 

dificuldade de maior participação dos jovens contribuiu para certo aumento da faixa etária 

dos integrantes, dificultando a renovação dos quadros de liderança.  
                                                 

270 PAPA FRANCISCO. Mensagem para o 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais: “Somos 
membros uns dos outros” (Ef 4, 25): das comunidades de redes sociais à comunidade humana. Roma: 02 jun. 
2020. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/ communications/documents/papa-
francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html>. Acesso em: 30 set. 2020. 
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São leigos e leigas que têm crescido no espírito de resistência, no sentido de 

permanecerem firmes, no que aprenderam e aceitaram como certo (cf. 2 Tm 3,14), com a 

visão de uma Igreja participativa, missionária, comprometida e solidária. Isto se dá, 

sobretudo, frente ao fortalecimento do clericalismo e ao avanço dos movimentos de cunho 

mais espiritualista e emocional. Em paróquias cujo pároco assume posturas clericalistas 

encurta-se o espaço de atuação e participação efetiva dos leigos e leigas envolvidos na 

dinâmica do MOBON. O mesmo acontece em paróquias mais tomadas pelos grupos da 

Renovação Carismática Católica, quando se fecham, dificultam o diálogo e não vislumbram 

outro modelo eclesial, como se a Igreja se resumisse ao próprio Movimento. 

Um dado importante é que um grupo de leigos, que tem se envolvido em cursos para 

outras lideranças, agora está ajudando na preparação dos subsídios utilizados nos encontros. 

Isto tem acontecido, efetivamente, nos cursos do Mês da Bíblia, mas passos têm sido dados 

na direção de incluir essa forma de participação nos cursos da Campanha da Fraternidade. O 

objetivo almejado é que esta equipe seja capaz de dar sustentação ao trabalho – produção de 

subsídios e coordenação dos cursos para a liderança - o que seria uma condição de 

possibilidade de manutenção da dinâmica de ação evangelizadora pelos próprios leigos, 

alargando ainda mais a sua ação evangelizadora271. Nesta equipe há leigos com curso 

superior, alguns cursam teologia no modelo EAD – Ensino a Distância, outros têm pós-

graduação em Pastoral e um deles tem mestrado em Bíblia272. Acredita-se na possibilidade 

concreta de se efetivar esse passo de maior autonomia e participação dos leigos na produção 

de subsídios de forma participativa e responsável, sintonizados com a caminhada e as 

orientações da Igreja273. 

Essa equipe tem trabalho diretamente na produção de material para as redes sociais 

do MOBON, YouTube e Facebook, sobretudo. Neste ano de 2020, não foi possível realizar o 
                                                 

271 Antes a produção dos subsídios ficava sob incumbência do Alípio Jacintho, do João Resende e 
Denilson Mariano. 

272 Trata-se de uma equipe com vinte membros. Dentre eles, atualmente, Jakson Moreira de Almeida e 
Edenes Bueno Mendes, de Tarumirim-MG, cursam Teologia no formato de Ensino à Distância pelo Centro 
Universitário Claretiano, Batatais-SP; Marilza Aparecida de Araújo Morais, também de Tarumirim, tem 
mestrado em Educação pela UNEC – Centro Universitário de Caratinga-MG; Wilson Augusto Costa Cabral, de 
Caiana-MG, é Mestre em Exegese Bíblica e Doutor em Educação; Andreia Maia Fernandes, de Espera Feliz-
MG tem pós-graduação em comunicação e curso de extensão em Pastoral, pelas Paulinas. Faz mestrado em 
Ciências da Religião pela Faculdade Unidas/SEDU-ES. Dione Afonso Rodrigues Pereira, de Belo Horizonte-
MG, tem graduação em Filosofia pela FAJE-BH e faz curso de Jornalismo pela PUC-MG. Outros da equipe, 
mesmo sem cursos superiores dão importante contribuição por sua visão de mundo e prática pastoral. Esta 
interação tem permitido garantir o equilíbrio entre profundidade e simplicidade na linguagem dos subsídios 
produzidos pelo MOBON. 

273 Um breve artigo sinaliza esses passos. CABRAL, Wilson Augusto Costa. MOBON: leigos 
ampliam sua presença numa Igreja em saída. In: Revista O Lutador. Belo Horizonte. v. 91, n. 3929, out. 2020. 
Disponível em <http://revista.olutador.org.br/noticia/mobon-leigos-ampliam-sua-presenca-numa-igreja-em-
saida-10102020-131815>. Acesso em: 10 out. 2020. 
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estudo do Mês da Bíblia de forma presencial, por causa da situação pandêmica, supracitada. 

Com o apoio de membros desta equipe, foi possível realizar um encontro semanal, durante 

todo o mês de setembro, com boa participação nas lives. A partir desta iniciativa, uma vez 

por mês será realizada uma live com temas ligados aos desafios da evangelização na 

contemporaneidade e outros, eventualmente, sugeridos pelos participantes. 

No perfil do leigo desta etapa, além da postura de resistência diante das dificuldades 

figura a abertura de novas possibilidades de engajamento, quer na produção de subsídios, 

quer na inserção nas redes sociais.  

Conclusão da primeira parte 

Em um breve olhar retrospectivo, com a finalidade de podermos avançar na reflexão, 

destacamos os principais momentos que constituem a trajetória histórico eclesial da 

dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. 

Na sua primeira fase o MAPE, (de 1946-1966), no contexto eclesial da 

Neocristandade, dentro de um processo de Romanização do Brasil, surge a iniciativa das 

“aulas bíblicas” orientadas pelo Pe. Geraldo da Silva Araújo. A finalidade do trabalho 

iniciado com os leigos visava responder às questões de fé e de doutrina da Igreja. A Bíblia 

era utilizada para provar a verdade da fé católica e o eixo da missão desenvolvida pelos 

leigos era na linha apologética. A originalidade foi colocar a Bíblia nas mãos dos leigos e 

apostar em seu potencial missionário junto a outros leigos. Com uma linguagem 

predominantemente doutrinária, sobressai a figura de leigo como uma pessoa entusiasmada 

com a Palavra de Deus, destemida, preparada para o embate com os protestantes. 

Na sua segunda fase a “Turma da Boa Nova” (de 1966-1978), já no contexto da 

virada eclesiológica do Concílio Vaticano II e da Conferência Geral do Episcopado Latino-

americano, em Medellín, a dinâmica de evangelização procurava levar à conversão pessoal e 

à formação de comunidades eclesiais. A partir da iniciativa do Alípio Jacintho da Costa e de 

João da Silva Resende, ultrapassou-se a esfera apologética. A Bíblia passou a ser anunciada 

para levar à conversão. Cada curso de base levava à nucleação de grupos de reflexão e à 

realização de plenários, que constituíam a base para a formação de comunidades e sinalizava 

o eixo da missão nesta etapa. Uma linguagem simples, acessível ao povo, conferia maior 

domínio da reflexão e auxiliava o enraizamento do trabalho missionário nas comunidades. 

Havia um despertar, nos leigos e leigas, da consciência de sua missão batismal, descobrindo-

se como “apóstolos” de Jesus Cristo. 
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Na sua terceira fase, o MOBON (de 1979-2000), temos propriamente a constituição 

do Movimento da Boa Nova. Nasceu no contexto das Conferências de Puebla e de Santo 

Domingo. A dinâmica de evangelização procurava responder aos desafios da vida e abriu-se 

para o engajamento sociopolítico dos leigos, como um desdobramento da caminhada de fé. 

A Bíblia, lida com fé diante dos desafios da vida, propiciava uma nova leitura da realidade. 

O eixo da missão continuava a ser formação de comunidades, mas desdobrava-se para o 

engajamento em associações, sindicatos, movimentos populares e partidos políticos. Havia 

uma ênfase na linguagem simbólica, rica em comparações oriundas do universo de 

compreensão do povo. Destaca-se a figura de leigos e leigas conscientes de sua missão na 

Igreja e na sociedade, descobrindo-se como agentes de transformação social, reforçados pelo 

contexto nacional de volta à democracia. 

Em sua quarta fase, o MOBON (de 2001 aos dias atuais), no contexto da Conferência 

de Aparecida e da “primavera eclesial”, com o pontificado de Francisco, a finalidade da 

dinâmica de evangelização manteve-se na busca de responder aos desafios da vida, em 

sintonia com o Magistério da Igreja. O uso da Bíblia mantém uma centralidade em todo o 

serviço de evangelização e em todo subsídio produzido. Busca-se comunicar uma mensagem 

existencial e transcendental, que visa atingir a todos, a começar dos empobrecidos. O eixo 

da missão é a formação de comunidade e o decorrente engajamento sócio transformador na 

linha da Doutrina Social da Igreja.  

Insiste-se na linguagem simbólica por ser acessível e possuir força transformadora. 

Destaca-se a figura do leigo como sujeito da evangelização: “sal da terra e luz do mundo”. 

Defronta-se, no entanto, com uma “concorrência” dos movimentos pentecostal e devocional 

que contribuíram para a redução do número de participantes nos encontros, sobretudo dos 

jovens. O retorno ao clericalismo de padres e leigos é um elemento que fecha espaços e 

dificulta o avanço para a atuação do MOBON. A pandemia do Covid-19 gerou uma situação 

de isolamento social que forçou a dinâmica do MOBON a estar mais presente no espaço 

virtual: sites e redes sociais. Ambiente em que alguns leigos têm colaborado, ativamente, 

com sua presença e produção de conteúdos.  

Necessário se faz identificar os eixos teológicos que percorrem a dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON, buscar compreender os traços da ação de Deus no meio de seu 

povo e a partir dele. É o que buscamos nesta segunda parte da pesquisa, tendo como suporte 

a reflexão teológica de Víctor Codina, que iluminará e servirá de instância crítica a esta 

dinâmica do MOBON. 
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PARTE II - ANÁLISE TEOLÓGICO-PASTORAL DO MOBON À LUZ DA 

REFLEXÃO DE VÍCTOR CODINA 

Introdução 

A primeira parte desta pesquisa foi dedicada a uma análise descritiva do Movimento 

da Boa Nova, no intuito de explicitar suas origens, seu desenvolvimento e desdobramentos 

até os dias atuais. Para fins didáticos, sua trajetória foi organizada, em quatro fases. Em cada 

uma delas, buscou-se trabalhar alguns elementos comuns como: o contexto social e eclesial; 

a finalidade com a qual se fazia a formação de lideranças; o uso da Bíblia, o eixo dominante 

na dinâmica missionária; o tipo de linguagem utilizada e o perfil característico do leigo. O 

objetivo que se buscou alcançar, em uma perspectiva diacrônica, foi “ver” a realidade desta 

dinâmica de evangelização do Movimento da Boa Nova. 

Uma série de fatores como: a distância no tempo, os diferentes contextos sociais e 

eclesiais, as diferentes visões de mundo, entre outros, dificultam a compreensão de qualquer 

iniciativa que atravessa a história por várias décadas. O mesmo se aplica à trajetória do 

MOBON, cujas raízes remontam a quase duas décadas anteriores ao Concílio Vaticano II e 

permanecem até os dias atuais. Esta segunda parte da pesquisa, tendo presente a análise 

descritiva já feita, apresenta uma perspectiva sincrônica que pergunta pelas bases teológicas 

que orientam, dão sustentação e impulsionam a dinâmica de Evangelização do MOBON. 

Esta parte da pesquisa corresponde à busca de identificar os eixos teológicos que 

percorrem a dinâmica de evangelização do MOBON. Inicia-se pela perspectiva eclesiológica 

utilizando as chaves de leitura eclesial, explicitadas por Víctor Codina, que possibilitam uma 

maior compreensão de cada uma das fases já elencadas acima. Além de procurar identificar 

os elementos que influenciam cada um destes momentos eclesiais, ensejamos captar em que 

a caminhada feita pelo MOBON, por meio de sua dinâmica de ação evangelizadora, 

transcende os limites próprios de seu tempo e permite avanços na ação missionária 

desenvolvida. Na sequência, tendo presente o Filho e o Espírito como as “duas mãos do Pai” 

a agir na história (Santo Irineu), busca-se uma compreensão dos sinais de uma Igreja 

“nazarena”, uma aproximação cristológica, seguida das marcas da presença do Espírito na 

dinâmica do MOBON, a sua dimensão pneumatológica. Por configurar uma dinâmica 

marcadamente bíblica, faz-se, enfim, uma análise da hermenêutica bíblica desenvolvida pelo 

Movimento da Boa Nova. 
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CAPÍTULO 5 - CHAVES ECLESIAIS DE CODINA E O MOBON 

É possível perceber que cada um dos principais momentos da trajetória do MOBON 

é marcado por um “modelo eclesial”. Identificar o “modelo”, subjacente a cada uma de suas 

fases, nos permitirá evidenciar os seus traços eclesiológicos característicos e propiciará uma 

maior e mais profunda compreensão de sua trajetória teológico pastoral. Cada “modelo 

eclesial” reflete uma forma de posicionar-se e de reagir diante da realidade, aponta as 

perspectivas que orientam a sua dinâmica de ação missionária. De certo modo, a dinâmica 

do MOBON parece ultrapassar os limites próprios de cada “modelo”, abrindo-se a novas 

perspectivas e instaurando algo novo na prática pastoral, nas localidades em que desenvolve 

seu trabalho de evangelização. Em nosso modo de ver, é fruto da presença e ação do Espírito 

que age a partir de baixo, no meio e a partir do povo, dos pobres. As chaves de leitura 

eclesial, explicitadas por Codina, servirão de base para a compreensão da trajetória eclesial 

do MOBON e ajudarão a explicitar como se forja a sua dinâmica de ação evangelizadora. 

Víctor Codina aponta que, passado o período dos relatos bíblicos e da patrística, toda 

a eclesiologia pode ser compreendida a partir de três esquemas mentais básicos, ou três 

imagens de Igreja, a saber: “tradicional”, “moderna” e “libertadora”1. Ele explicita as 

características marcantes dessas três chaves ou esquemas mentais que ajudam a 

compreender a ação da Igreja e sua missão no mundo. O autor deixa claro que estas chaves 

estão ligadas com a cultura, com a história, com os condicionamentos econômicos etc., e 

que, mesmo tendo o seu acento em uma determinada época, coexistem na Igreja e estão 

ligadas a diferentes esquemas mentais. Assim, tendo por base dois catecismos da Igreja e um 

texto de Pedro Casaldáliga, Codina explicita três chaves de leituras eclesiológicas: chave 

tradicional (Catecismo de Pio X); chave moderna (Catecismo de Adultos holandês); chave 

solidária (texto de Pedro Casaldáliga indicado como “Nosso Catecismo”2). Cada uma destas 

chaves corresponde, respectivamente, à eclesiologia pré-conciliar; à eclesiologia do Concílio 

Vaticano II e à eclesiologia de Medellín e Puebla3. 

                                                 
1 Cf. CODINA, Víctor. Para compreender la eclesiologia desde América Latina. Navarra: Editorial 

Verbo Divino, 1990. p. 121-128. Há publicações anteriores: cf. ID., Tres modelos de eclesiología. In: Estudios 
Eclesiásticos, Madrid: n. 58, p. 55-82, 1983. Cf. ID., Seguir Jesus hoje: da modernidade à solidariedade. São 
Paulo: Paulinas, 1993. p. 60-96. 

2 Codina não cita a fonte deste “Nosso Catecismo”, provavelmente refira-se a este texto: 
CASALDÁLIGA, Pedro. Yo creo en la justicia y en la esperanza. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1977; Trad. 
ID., Creio na justiça e na esperança. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977. 

3 Cf. CODINA, Víctor. Ser cristiano en América Latina. Oruro: Lilial, 1985. p. 23. Em cada um 
destes modelos o autor destaca a fenomenologia do modelo, sua origem e evolução, seus pressupostos 
teológicos e apresenta uma avaliação crítica de cada um deles. 

https://www.bookfinder.com/search/?title=creo%20justicia%20esperanza&author=Casald%E1liga%20Pedro&submit=Search&new_used=&currency=BRL&binding=&destination=br&st=sr&ac=qr&lang=es
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Cada chave configura diferentes compreensões dos principais temas da fé, como por 

exemplo: o mistério de Deus, Jesus Cristo, a compreensão do ser humano, a imagem da 

Igreja, os sacramentos, a espiritualidade, a pastoral, a figura de Maria, entre outros. Estas 

chaves ajudarão a compreender a trajetória e a dinâmica de evangelização do MOBON. 

Tendo presente o Capítulo I desta pesquisa, nota-se uma aproximação entre as fases de 

desenvolvimento do MOBON e as chaves de leitura eclesial elencadas por Codina: a 

primeira fase, MAPE (de 1946-1966), revela uma proximidade com a chave tradicional; a 

segunda, “Turma da Boa Nova” (de 1966-1978), com a chave moderna; e as duas últimas, 

MOBON (de 1979-2000 e 2001 a 2020) com a chave solidária. Na busca de caracterizá-las, 

buscamos referências no material produzido, nos subsídios multiplicados nas comunidades 

por meio de cursos e encontros com as lideranças e com o povo em geral. Deste modo, 

objetiva-se captar os principais eixos eclesiológicos que nortearam a dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON, desde sua gênese até os dias atuais. 

5.1 O MAPE em chave tradicional 

Codina evidencia que o Catecismo de Pio X aponta para uma fé de cunho 

individualista e para noções de Deus mais filosóficas que bíblicas. Assim, a chave 

eclesiológica tradicional indica o predomínio de um modo objetivista e essencialista de olhar 

para a realidade. Trata-se de um esquema voltado para o dogmático, pouco histórico e 

independente do sujeito. Em síntese: “Sua visão da realidade é vertical, hierárquica, jurídica, 

descendente. Todo o universo mental segue uma ordem preestabelecida e, igual à ordem 

cósmica, é regido por leis fixas e constantes, monolíticas e uniformes”4. Codina deixa claro 

que, nesta visão fixista da realidade, não há espaço para questionamentos e é forte a 

tendência para uma postura de submissão à autoridade, à Tradição, às regras e costumes. E 

ainda, uma forte visão dualista: em dois polos: sagrado e profano. O divino e sobrenatural é 

que têm o poder de dar sentido ao profano. Trata-se de um modelo de Igreja de orientação 

apologética, centralizada na figura do papa e da hierarquia, em que os leigos são vistos mais 

como “objeto passivo que sujeito ativo da Igreja”5. A Igreja encontra-se convencida de que 

ela “tem a solução para todos os problemas”6.  

                                                 
4 Cf. CODINA. Ser cristiano, p. 27. “Su visión de la realidad es vertical, jerárquica, jurídica, 

descendente. Todo el universo mental sigue un orden preestablecido y al igual que el orden cósmico, está 
regido por unas leyes fijas y constantes, monolíticas y uniformes.” 

5 CODINA. Seguir Jesus hoje, p. 63. Codina sintetiza esta eclesiologia dominante no pré Vaticano II: 
“Es una eclesiología centrada sobre si misma, eclesiocéntrica, que vive un espándido aislamento con respecto 
al mundo y a la sociedad. Es  una eclesiología transcendente y fixista, que produce impresión de ingravidez 
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Na sua primeira fase, MAPE (de 1946-1966), este trabalho de evangelização não 

produziu propriamente um material de divulgação. As “aulas bíblicas” eram destinadas, 

sobretudo a responder às questões doutrinárias disputadas com os protestantes. O conteúdo 

dos cursos era transcrito no quadro negro e os participantes faziam suas anotações em 

cadernetas para facilitar a memorização: “Fazia-se a afirmação de uma verdade, anotava-se 

o texto bíblico correspondente, que depois era memorizado, já que na hora do embate com 

os protestantes o Pioneiro tinha de saber tudo de cor”7. Dois textos datilografados, datados 

de 1964, podem servir de referência para indicação da visão dominante nesta época. São 

eles: A Igreja de Jesus Cristo8 e O homem e seu destino9. Estes materiais eram fruto das 

colocações, ensinamentos e apontamentos organizados pelo Pe. Geraldo da Silva Araújo, 

SDN10. 

Em A Igreja de Jesus Cristo, a questão de fundo é a polêmica com as Igrejas 

protestantes. Procura-se demonstrar que “em meio a tão grande número de igrejas, só uma 

pode ser verdadeira: AQUELA QUE JESUS FUNDOU” (IJC p. 4) 11. Neste clima 

apologético, busca-se justificar a fundação da Igreja em uma cristologia descendente. Jesus é 

o Deus que se faz homem para redimir com seu sangue a humanidade pecadora. Há uma 

tônica na questão de Cristo como único mediador e fora do qual não há salvação. Assim, em 

Seu projeto salvífico, o Pai oferece o Filho em sacrifício expiatório pelos pecados da 

humanidade: “Jesus nos purificou: ‘não com o sangue de bodes ou dos bezerros, mas com 

seu próprio sangue’ (Hb 9,12). Somos nós os verdadeiros purificados” (IJC p. 11). Toda a 
                                                                                                                                                      
perene, sin que la historia parezca jugar ningún papel en ella, como si la sobrenaturalidad de su misión la 
preservase del impacto del tiempo. [...] La Iglesia se yergue como una fortaleza, un gran faro. Como una roca 
contra la cual el embate de las olas del mundo se estrella en  espuma inconsistente” Cf. CODINA, Victor; DE 
PRADA, Miguel Angel; PEREDA, Carlos. Analizar la Iglesia. Madrid: Ed. HOAC, 1981. p. 24. Ou ainda: “la 
Iglesia se define como el Reino de Dios en la tierra, como sociedad perfecta que goza de todos los medios 
intrínsecos para cumplir su misión. Aunque se afirma, siguiendo a Pío XII, que la Iglesia es el Cuerpo místico 
de Cristo, sin embargo, la dimensión jurídico-institucional prevalece sobre la mistérica: sólo la Iglesia romana 
se identifica con el cuerpo místico de Cristo; sólo los bautizados no impedidos por herejía, cisma o 
excomunión son miembros del cuerpo de Cristo; sólo la Iglesia católica posee todas las notas que Cristo deseó 
para su Iglesia.” Cf. CODINA, In: Estúdios Eclesiásticos, n. 58, p. 57. 

6 CODINA, Víctor. A eclesiologia de Aparecida. In: AMERÍNDIA (Org.). V Conferência de 
Aparecida: Renascer de uma esperança. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 104. 

7 Cf. GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 35-36. 
8 Apostila de 40 páginas, numerada, encadernada, formato maior que ofício, datilografada por Alípio 

Jacintho da Costa (09/07/1964). Possivelmente de autoria do Pe. Geraldo da Silva Araújo. Será indicada pela 
sigla: IJC. 

9 Apostila de 19 páginas, numerada, encadernada, formato maior que ofício, datilografada por Alípio 
Jacintho da Costa (13/05/1964) de maio de 1964, que compunha o conteúdo das “Semanas bíblicas”. Falta 
autoria. Segundo testemunho do datilógrafo, trata-se do conteúdo de cursos que eram repassados nas “Semanas 
bíblicas”, cuja autoria seria do Pe. Geraldo da Silva Araújo. Cf. Parte I - 1.1.4 Semanas bíblicas. Será indicada 
pela sigla: HSD. 

10 Cf. GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 43-44. 
11 Destaques próprios do texto. Em citações posteriores sinalizaremos apenas quando os destaques 

forem acréscimos nossos. 
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argumentação é rica em passagens bíblicas pelas quais vai se fundamenta cada ideia 

apresentada. O ponto de partida é a noção da Igreja com um “edifício” no qual Jesus é a 

“pedra angular” e ao seu lado estão os apóstolos como “doze fundamentos” da Igreja. Eles 

recebem de Jesus a mesma missão que o Pai lhe deu. “Jesus quis passar essa MISSÃO 

DIVINA, dele para os homens, ou seja, para seus doze apóstolos” (IJC p. 13). Nesta lógica 

descendente, os sacramentos são apresentados como expressão de poderes divinos 

conferidos à hierarquia para serem distribuídos: “Jesus deu a seus apóstolos poderes divinos 

para administrarem os sacramentos, que são canais eficazes de salvação” (IJC p. 14). Os 

apóstolos exercem, assim, uma “missão santificadora” na Igreja.  

Surpreende a forma como são tratados os sete sacramentos: destaca-se que todos os 

sete foram “instituídos” por Cristo e elenca-se primeiro aqueles que são exclusivos do 

ministro ordenado; cada sacramento é apresentado como um “poder” conferido pelo próprio 

Jesus e nesta ordem: Penitência, Unção, Eucaristia, Crisma e Ordenação. Na sequência trata-

se do Batismo e do Matrimônio, mas sem a igual designação de “poder”. Acentua-se a 

importância da figura e da ação dos ministros ordenados, vistos como “embaixadores de 

Deus”, identificados como aqueles que “fazem as vezes de Deus entre os homens. É como se 

o próprio Jesus fizesse o que faz um de seus ministros” (IJC p. 22). A segunda parte da 

apostila trata da organização hierárquica da Igreja. Com fartura de citações bíblicas, 

apresenta os apóstolos constituídos como autoridade pelo próprio Jesus. No colégio 

apostólico se destaca a figura de Pedro como “chefe da Igreja”, acentua a dimensão 

hierárquica. Pedro recebe de Jesus o primado que lhe garante a infalibilidade. Ele é 

constituído “Pastor de toda a Igreja” e tem a missão de confirmar os irmãos na fé. Em várias 

afirmações, Pedro aparece “funcionando como autoridade” (IJC p. 28). Diante da 

autoridade, cabe a obediência, o que sugere uma passividade por parte do povo, que deve 

manter-se submisso ao poder hierárquico: 

Só contribuiremos realmente para o desenvolvimento do corpo místico se 
fizermos a nossa tarefa em união com Jesus. Como é que nós sendo 
membros queremos governar o corpo? Isto é função da cabeça. A nossa 
ação de membros, seja ele qual for, deve ser feita em união com a cabeça. 
Recebendo a ajuda da cabeça (os sacramentos) e fazendo o que nos foi 
incumbido estaremos trabalhando para o aperfeiçoamento do CORPO 
MÍSTICO (IJC p. 32). 

Na sequência, aborda o tema da infalibilidade, do celibato sacerdotal e termina com 

uma lista dos papas que vai do apóstolo Pedro (ano 33 a 67) até Paulo VI (1963) e ainda 

uma lista de 10 heresias com uma breve explicitação de cada uma delas. Como próprio deste 
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modelo em chave tradicional, o material é claramente doutrinal, preocupado em transmitir as 

verdades da fé, de caráter fortemente hierárquico e sem ligação com o momento histórico 

vivido. 

Na mesma linha segue outra apostila: O homem e seu destino. Com abundância de 

passagens bíblicas, o texto procura demonstrar que o homem é criado por Deus como um 

“composto substancial de corpo e alma”. A alma, “criada diretamente por Deus” é a fonte da 

inteligência e da liberdade que investe o homem de responsabilidade sobre os seus atos e 

implica também deveres (HSD p. 1-2). Há um peso sobre as leis que regem a vida humana a 

fim de que haja harmonia na vida social. Destacam-se as leis: Natural, Lei de Deus, Leis da 

Igreja e Lei Civil. Conclui-se que “o homem não é sua lei”, pois existem leis que governam 

o homem. Assim, com forte ênfase na submissão à Lei da Igreja, aponta que “pelo batismo 

nos tornamos súditos da Igreja” e que se deve obedecer às suas leis e ser submisso à Lei 

Civil. Pois, “toda a autoridade vem de Deus” e deve-se “obedecer a toda autoridade, ainda 

que indigna” salvando-se apenas o caso em que esta ordenar contrariamente à lei de Deus. 

Assim, “obedecer antes a Deus, At 5,29” (HSD p. 6-7).  

Na sequência, é trabalhada a ideia de que o pecado é culpa do homem. Deus criou o 

homem “no estado de justiça originária” e, no paraíso, era dotado dos dons da 

impassibilidade (não conhecia sofrimentos) e da imortalidade. Porém com o pecado de 

Adão, fruto da liberdade humana, o homem perdeu esses dons. Seu pecado atinge toda a 

humanidade e, em decorrência dele, a morte vem para todos e há um juízo particular, no 

qual a recompensa é dada mediante as obras. Há uma descrição, justificada com passagens 

bíblicas, das noções de céu, inferno e purgatório. A ressurreição é compreendida como um 

evento futuro, no fim dos tempos, no qual haverá o encontro da alma com o corpo, o juízo 

final, justificado com o texto de Mt 25,31-45. O texto é finalizado com esta exortação: “Nós 

agora, de posse deste estudo, estamos capacitados a saber o que devemos fazer neste mundo 

e o que Deus espera de nós. [...] E não nos esqueçamos que o maior negócio que podemos 

fazer aqui na terra é salvar a nossa alma. O resto virá por acréscimo” (HSD, p. 19). 

O conteúdo destas apostilas evidencia a submissão do homem e a sua impotência 

diante da ordem natural e dos poderes civis e eclesiásticos estabelecidos. Cabe a ele acolher 

a vontade divina e resignar-se a fim de procurar salvar a sua alma. Atitudes típicas que 

comprovam o predomínio da chave tradicional: vertical, hierárquica, jurídica e 
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descendente12. Codina aponta como dado agravante a ausência de referências ao Espírito 

neste modelo eclesial:  

O Espírito Santo é o grande ausente desta eclesiologia marcadamente 
cristomonística. O princípio de autoridade externa e a lei parecem 
prevalecer sobre o dinamismo vital do Espírito que move à fé, ao amor e 
reparte dons e carismas. A cefalização do modelo repercute na falta de 
autênticas igrejas locais, de espírito de colegialidade e de ‘recepção’ ativa. 
Toda a rica vivência comunitária da Igreja primitiva e patrística foi-se 
perdendo. O pluralismo litúrgico e teológico cedeu a uma uniformidade 
canônica13. 

Se o conteúdo destas apostilas explicita e confirma uma eclesiologia em chave 

tradicional, que novidade aparece nesta iniciativa do MAPE? Como se pode identificar a 

presença do Espírito neste momento eclesial ainda adverso a uma atuação dos leigos, aos 

quais cabe apenas obedecer e seguir os ensinamentos e ordens vindos da hierarquia? Três 

fatores chamam a atenção para o surgimento de algo novo neste início de trajetória: a 

experiência das “Semanas Bíblicas”, a Bíblia entregue nas mãos do povo e o trabalho 

missionário de repassar os estudos nas capelas vizinhas.  

Mormente as limitações próprias deste modelo eclesial, pode-se dizer que as 

“Semanas Bíblicas”14 propiciavam o efeito de um retiro espiritual para aquelas pessoas que 

se recolhiam de sua lida cotidiana, seja no serviço da roça, do comércio ou mesmo dos 

trabalhos domésticos. O clima de fraternidade aproximava as pessoas entre si, contribuía 

para um diálogo fecundo, a partir das questões da fé, das “coisas” de Deus. Havia momentos 

fortes de oração e celebrações da Eucaristia em pequenos grupos, bem como oportunidade 

para uma eventual confissão com a recepção do sacramento da Reconciliação. Um clima 

favorável para cada um repensar o seu jeito de ser, seu modo de agir consigo mesmo e com a 

família e de rever a sua forma de presença e de participação na comunidade de fé. Isso 

terminará por favorecer, posteriormente, a compreensão do “ser Igreja” e não apenas ir à 
                                                 

12 Cf. CODINA, Ser cristiano, p. 27. Esta visão de Codina é reforçada por Leonardo Boff ao tratar da 
caminhada da Igreja do Brasil. Ele aponta este período como o predomínio da “Igreja-grande-instituição”. Há 
uma renovação na liturgia, na exegese, na catequese que emanam do pontificado de Pio XII, que se estendem 
para campanhas contra o espiritismo, a maçonaria, as seitas e a religiosidade popular. E, apesar da 
sensibilidade ao grave problema social, a Igreja opta por uma posição moralizante e não faz nenhuma crítica ao 
sistema, antes reforça o projeto desenvolvimentista. Cf. BOFF, Leonardo. Igreja Carisma e Poder. 2ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 1981. p. 71-72. 

13 Cf. CODINA, In: Estúdios Eclesiásticos, 58, p. 65. “El Espíritu Santo es el gran ausente de esta 
eclesiología marcadamente cristomonística. El principio de autoridad externa y la ley parecen prevalecer sobre 
el dinamismo vital del Espíritu que mueve a la fe, al amor y reparte dones y carismas. La cefalización del 
modelo repercute en la falta de auténticas iglesias locales, de espíritu de colegialidad y de ‘recepción’ activa. 
Toda la rica vivencia comunitaria de la Iglesia primitiva y patrística se ha ido perdiendo. El pluralismo 
litúrgico y teológico ha cedido a una uniformidad canónica.” 

14 Cf. Parte I – 1.4 As “Semanas Bíblicas”, p. 42. 
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Igreja (cf. LG 7). Como acenado na primeira parte desta pesquisa, a “Semana Bíblica” 

funcionava como um divisor de águas na vida dos participantes. Eles saíam dessa 

experiência marcados pelo desejo de ser de Deus, de mudar de vida, de ser verdadeiros 

“apóstolos” e de defender a Igreja e sua doutrina. Para isso tinham em mãos a Bíblia que 

esclarecia as questões doutrinais e dava segurança para os debates com os protestantes. 

Era determinante o contato direto e constante com a Palavra de Deus. Cada assunto 

tratado, cada afirmação forte, cada verdade de fé era justificada. Como era próprio da época, 

cada sentença era “provada” com uma citação bíblica, que era conferida na hora da 

explicitação dos conteúdos. Para muitos era o seu primeiro encontro com a Bíblia. A forma 

de trabalhar, colocando as Escrituras nas mãos do povo, dava segurança, respaldava a fé, até 

então, segura nas orações, devoções e costumes da Igreja. Os ouvidos ouviam e os olhos 

podiam comprovar as verdades anunciadas que estavam ali, ao alcance da mão. Bastava 

anotar ou para quem não sabia ler, gravar na mente aquelas passagens importantes. A 

dinâmica utilizada permitiu a superação do medo e gerou coragem para enfrentar, de frente, 

os ataques protestantes às verdades da fé católica. Um novo entusiasmo tomava conta dos 

fiéis e animava a fé nas comunidades católicas a partir desta dinâmica com os leigos. 

Acendia-se uma luz que iluminava os olhos e aquecia o coração (cf. Lc 24,32). 

Merece destaque o fato de confiar aos leigos das comunidades, pessoas com pouco 

ou nenhum estudo escolar, a tarefa de repassar o conteúdo estudado em outras 

comunidades15. Apostava-se no dinamismo e no potencial daquelas pessoas simples para a 

defesa da fé da Igreja em meio às comunidades ou capelas, geralmente na zona rural, que 

passaram a se reunir para estudar a Bíblia. Era um encontro de leigos com outros leigos, 

com a Bíblia nas mãos. Algo inédito na época. A oportunidade de comunicar as “verdades 

da fé” gerava uma autoconfiança em quem transmitia e despertava em outros o desejo de 

atuar de forma semelhante. Criava-se um pequeno espaço de autonomia e autoafirmação 

naqueles cristãos batizados que começavam a fazer uso da Palavra, quer no sentido de 

manusear Bíblia, quer na oportunidade de transmitir o que tinham aprendido nas aulas e 

semanas bíblicas. Eles enchiam-se de um novo entusiasmo e se sentiam como 

“desbravadores”, defensores da Igreja e da religião católica16. Esses fatores parecem indicar 

                                                 
15 Aqui, comunidade indica o núcleo de pessoas que se reuniam nas capelas para as missas, atos de 

devoção aos santos e que passam a acolher as “aulas bíblicas”. Estas eram conduzidas por pessoas que 
frequentavam as “Semanas Bíblicas” e eram vistas como “lideranças” devido ao trabalho de formação por elas 
desenvolvido. Não apresenta ainda os elementos que, posteriormente, virão a compor as Comunidades 
Eclesiais de Base. 

16 Cf. GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 43. 
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uma presença e ação do Espírito no meio dos pobres, dos humildes, uma ação a partir de 

baixo, em pequenas localidades, nas capelinhas de paróquias do interior, a partir da periferia. 

Pessoas que adquiriam convicção e firmeza de fé quase inabaláveis. Embora a ação 

fosse apologética e marcada por confrontos com os protestantes, os cristãos envolvidos no 

trabalho do MAPE, tinham a certeza de estar com a verdade da Igreja, fundamentada na 

Bíblia e da qual se sentiam guardiães e divulgadores. O clima eclesial dominante era a 

sensação de uma Igreja viva, corajosa e contagiante. Era preciso sair em sua defesa no 

mundo e não ceder aos ataques por parte de outras igrejas. Nascia assim o ideal de 

converterem-se em bons soldados de Cristo: Bonus miles Christi, dispostos a defender a 

Igreja. Essa perspectiva se sustenta até o momento em que começam a aparecer as 

influências e transformações advindas do Concílio Vaticano II que instaura um novo tempo 

na Igreja. Pode-se dizer que o MAPE dá um passo adiante e passa ao que Codina nomeia 

como uma eclesiologia em chave moderna. 

5.2 O MAPE em chave moderna 

As raízes da modernidade, embora presentes na sociedade desde a época do 

Renascimento, só ganham força e encontram um espaço de diálogo na Igreja a partir do 

Concílio Vaticano II. Víctor Codina demonstra que, enquanto na chave tradicional a pessoa 

permanecia à margem, agora ela se desloca e ocupa o centro das atenções. Há o predomínio 

de uma visão subjetiva, dinâmica, histórica, na qual há maior liberdade. Se por um lado essa 

postura corre o risco de amparar o individualismo exacerbado, por outro favorece, no campo 

religioso, uma fé pessoal e comunitária, de forma consciente, crítica e responsável. “O 

sujeito toma consciência de sua realidade pessoal e existencial e rechaça todo dogmatismo, 

autoritarismo e legalismo”17. Trata-se de um modelo eclesial aberto ao diálogo com o 

mundo, numa atitude de estar a serviço da humanidade, em uma postura ecumênica com os 

cristãos de outras igrejas e com uma visão otimista do mundo. Uma Igreja vista como 

“mistério, enraizada no mistério trinitário (LG 1) e especialmente vinculada com o Espírito 

(LG 4; AG 4). A Igreja se manifesta ‘como multidão reunida pela unidade do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo’ (LG 4,2)”18. Há uma volta às fontes bíblicas e patrísticas: “O Vaticano 

II, mais que criar um novo modelo eclesial, redescobre o modelo mais tradicional e mais 

                                                 
17 Cf. CODINA, Ser cristiano, p. 28. “El sujeto toma consciencia de su realidad personal y existencial 

y rechaza todo dogmatismo, autoritarismo y legalismo.” 
18 CODINA, Seguir Jesus hoje, p. 76. 
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enraizado na Escritura, que por motivos históricos e políticos, havia sido postergado desde o 

século 11”19. 

Na sua segunda fase, o MAPE (1966-1978), não sem resistências, incompreensões e 

dificuldades, abre-se a uma nova forma de presença e atuação na Igreja20. Essa nova fase é 

marcada por um anseio de renovação vindo com os novos ares do Concílio Vaticano II. 

Cabe aqui tentar captar essa mudança, sobretudo através dos materiais produzidos, onde 

pode-se verificar a eclesiologia que lhe está subjacente. Nesta busca, insere-se a gênese 

histórico-narrativa do que, aos poucos, vai constituindo-se a dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON. 

Na nota explicativa que abre o livreto “Anúncio da Boa Nova” (ABN 1968)21, fica 

claro o anseio de despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo22 que foi o 

caminho feito pelos santos. E, ao sinalizar que ser cristão é “renovar a face da terra”, “pôr 

Cristo em nossa vida”, “morrer ao pecado”, “ressuscitar com Cristo” (ABN 1968 p. 1), 

manifestam o aspecto pessoal da adesão à fé, por meio da vida em comunidade: 

O cristão renovado (e o legítimo cristão renova-se todos os dias), se abrirá 
para a revitalização das cerimônias litúrgicas, das formas de devoção, da 
oração pessoal, da prece comunitária, do culto público, da meditação e 
leitura espiritual. Revitalizar é o termo. Dar vida de novo. Fugir da rotina. 
Da estagnação. Dar sentido ao que se faz. Ou achar o sentido do que se fez. 
Ou deixar de fazer o que diante da ótica da Igreja, deixou de ter sentido 
(ABN 1968 p. 1). 

As expressões utilizadas sinalizam não só a insistência na necessidade de renovação, 

bem como indicam a existência de certa dificuldade ou resistência para a implantação deste 

novo estilo de vida cristã. “Achar um sentido novo do que se fez” ou “deixar de fazer o que 

deixou de ter sentido”, parece indicativo de uma forma para superar as resistências 

contrárias às mudanças. Vale ressaltar que não se tratava de uma espécie de movimento 

vanguardista que se insurgia ou que era apresentado ao povo como um levante das bases. 

Veja o cuidado na mesma nota introdutória supracitada: “Não é intuito destas lições 

insurgir-se (sic) contra qualquer determinação das autoridades competentes” (ABN 1968 p. 

                                                 
19 CODINA, Seguir Jesus hoje, p. 77. 
20 Cf. Parte I - 2.1 A superação da apologética, p. 53. 
21 Este livreto é composto de três planos de estudo: 1. Somos a família de Deus (p. 2-16); 2. O Pai nos 

espera (p. 17-34) e 3. A Boa Nova do Evangelho (p. 35-49). Possivelmente reúna conteúdos de cursos de 
formação já trabalhados nas comunidades, compilados com a finalidade de servir de material para as equipes 
de reflexão. 

22 Embora não faça a citação explícita, demonstra ser uma referência ao texto de Ef 4,22-24. 
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1)23. Outro destaque é o seu caráter fortemente comunitário, que ganha ênfase neste contexto 

em chave moderna: 

As lições fazem parte de um plano global. Sozinhas ou insuladas, podem 
dar ocasião a mal-entendidos. São um roteiro que, escrito, é apenas um 
corpo. A alma é-lhe infundida nos cursos e encontros, para os quais o 
desenho desse corpo é um convite e não deixa de ser uma recordação para 
os que deles já participaram (ABN 1968 p. 1). 

A visão de Deus passa agora por uma nova perspectiva, apresenta-se um Deus 

próximo, numa relação de filiação, de amizade. Deus aparece como aquele que faz uma 

proposta e aguarda da parte dos seus, uma resposta. Um Deus que quer formar comunidade e 

que quer estar com o seu povo. Neste sentido é que é apresentada a relação de Deus com 

Abraão. Ele aparece como um espelho da relação de Deus com todo ser humano. Uma 

relação de proximidade que busca vencer o individualismo entre as pessoas, bem como o 

individualismo da fé. Uma relação de amor e de reciprocidade: 

Deus quer entrar em contato conosco. Quer mais ainda, quer fazer uma 
Aliança com o seu povo. Esta aliança é resultado do amor de Deus. Deus 
sendo amor, não busca a si isoladamente. Amor não é busca de nós 
mesmos. Quem ama acha sua felicidade, fazendo a felicidade do outro. 
“Ser feliz, é fazer feliz alguém”. É o que Deus faz (ABN 1968 p. 3). 

Evidenciam-se os traços que expressam a relação do amor de Deus para com o seu 

povo e o apelo a corresponder a esse amor na relação com os semelhantes. Para isso, é 

preciso vencer o individualismo e reforçar a dimensão comunitária da fé. O que é 

confirmado ao trabalhar a resposta do cristão à proposta de Deus. A ênfase recai sobre a 

“aceitação do Evangelho”, que corresponde a um outro jeito de viver, que não se reduz a 

trazer o “nome” de cristão, mas implica um testemunho de vida. “Religião não é moda para 

salvar as aparências”, não é para “comprar a salvação”. A ênfase é outra, indica que  

“Cristianismo é vida” e a resposta ao chamado de Deus deve ser de modo “livre e 

consciente” (ABN 1968 p. 5). Nesta fase, os cursos e encontros de formação evidenciam a 

importância do testemunho cristão e indicam uma nova forma de viver a fé; nisto consiste a 

“resposta” a Deus, que é dada pela vivência cotidiana e não apenas em alguns momentos da 

vida, como por ocasião da recepção dos sacramentos. Busca retomar o sentido que deve ter a 

missa, a oração, a reza do terço e a catequese. Já não era suficiente saber ou ter decorado as 
                                                 

23 Todo material produzido a partir desta segunda fase apresenta a chancela “Imprima-se” 
(Imprimatur) por parte do Ordinário local. Esta é uma característica da constante busca de aproximação e 
sintonia com a Igreja local presente em toda a trajetória da dinâmica do MOBON. 
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verdades da fé, era preciso cultivar a amizade com Deus. A partir desta amizade brotaria um 

jeito novo de viver e conviver na família e na comunidade.  

Nos cursos e encontros realizados com as lideranças, bem como nos subsídios 

preparados para a sua multiplicação nas comunidades, destacam-se: a importância dada à 

Palavra de Deus e o incentivo para o desenvolvimento da vida em comunidade.  

a. A importância da Palavra de Deus. 

O anúncio da Palavra é que desperta a fé. Mantém-se uma espécie de identificação 

destes “Pioneiros do Evangelho” como sendo “apóstolos” de Jesus, mas agora ressalta a 

importância que estes davam ao “Ministério da Palavra”, cita o catecumenato cristão e 

indica que Cristo só “instituiu” os sacramentos após ter evangelizado. Decorre daí o fato de 

que a evangelização torna-se condição prévia para a recepção dos sacramentos, sobretudo o 

sacramento do Batismo. Era aceno da preocupação assumida em Medellín de buscar superar 

uma “sacramentalização com pouca ênfase na prévia evangelização” (DM 6,1)24. A partir 

desta consciência começam a surgir maiores exigências nas preparações para o batismo, 

principalmente a participação nos grupos de reflexão e na vida litúrgica da comunidade: 

cultos dominicais e missa mensal. Há uma ênfase na dimensão missionária por meio de 

leigos que se tornam multiplicadores de cursos nas comunidades. Urgia despertar o sentido 

do que significava ser cristão. Aos poucos, superou-se a perspectiva apologética e insistiu-se 

na formação e organização de comunidades. 

A importância da Palavra era justificada pela Encarnação de Cristo, pela qual a 

Palavra se fez carne. Procurava-se demonstrar que se tratava de uma Palavra viva, quando 

lida e refletida em comunidade. A Escritura Sagrada, lida em comunidade, em atitude de fé, 

permitia um encontro com a pessoa de Jesus, daí a necessidade e o empenho para a 

organização dos grupos de reflexão da Bíblia. Esse encontro com a Palavra levava à 

conversão: “Mas se isto não se der, então correremos o risco de termos (sic) uma religião de 

casca, de tradição, interesseira.” (ABN 1968 p. 7). O Antigo Testamento é destacado como o 

tempo da espera do Messias e o Novo Testamento como tempo da chegada do que era 

esperado. Depois seguem dicas para anúncio da Palavra: “O anúncio da Palavra de Deus 

deve ser antes fruto de uma experiência vivida. [...] A nossa presença deve ser o testemunho 

de quem passou para a vida a Palavra.” Importa não serem apenas “repetidores da Palavra de 

                                                 
24 Uma das perguntas para a discussão em grupo no curso da “Boa Nova do Evangelho” era: “Toda 

pessoa pode ser batizada?” No plenário, cada grupo defendia a sua resposta. A catequese que se almejava a 
partir desta pergunta é que o batismo era para os “convertidos”. Ou seja, sem uma vivência cristã na 
comunidade, sem um mínimo de caminhada de evangelização da parte dos pais e padrinhos, não se devia 
batizar a criança. 
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Deus” (ABN 1968 p. 10). Revela-se aqui uma nova forma de presença do evangelizador em 

contraposição ao modelo apologético. Evidencia-se uma nova postura em relação ao 

primeiro momento dos “Pioneiros do Evangelho”, conforme destacado na fase anterior. 

Trata-se de testemunhar a Palavra. Enfatiza a conversão, a mudança de vida, o deixar-se ser 

“atingido” pela Palavra para poder revelar a sua “eficácia” e este anúncio devia partir da 

realidade vivida. “Isto se dá quando eu não reflito só para os outros, mas, juntamente com os 

outros” (ABN 1968 p. 11).  

O acento dado ao refletir “com” os outros indica a busca de uma participação efetiva 

de todos os envolvidos no processo de evangelização. Os participantes dos cursos de 

evangelização passam a ser vistos não como simples “receptores”, mas como interlocutores 

nos encontros e cursos de formação bíblica. Era uma forma de promover a ação 

evangelizadora dos leigos nas comunidades, já de uma forma testemunhal. Posteriormente 

esta reflexão da Palavra “com” os outros será a tônica da dinâmica de ação evangelizadora 

do MOBON. 

Na sequência, ao trabalhar os elementos que favorecem ao conhecimento das 

Escrituras, apontam-se três pontos chave: a personalidade dos escritores; o contexto; e os 

gêneros literários. Explicita que a Palavra cria a “família de Deus” que é a comunidade, o 

que faz do povo uma “Igreja Peregrina”. O primeiro “plano de estudo” é finalizado com um 

reforço para as “Associações ou Encontros de Equipes” que é o início do que veio a ser os 

grupos de reflexão da Bíblia25.  Nota-se uma sincera preocupação em formar as pessoas para 

a missão e em promover o trabalho missionário nas comunidades. Eis algumas dicas 

apresentadas para as lideranças: 

Para anunciar com base a Palavra de Deus, devemos refleti-la em nossa 
vida. Vivê-la primeiro. Precisamos saber o que vamos dizer. Ter convicção 
do que dizemos. Nunca falar sem antes preparar-nos. Tendo bem claro o 
que vamos dizer, transmitiremos muito, em pouco tempo. Quando se dá o 
contrário, alonga, cansa, espanta os ouvintes e não se transmite nada. 
Pregar sem reflexão é uma traição ao Evangelho. É falta de honestidade. 
Falta de respeito à Palavra e aos ouvintes (ABN 1971 p. 69). 

Revela-se um zelo pela promoção do ouvinte ou participante do curso que é 

repassado nas comunidades. “É preciso levar o ouvinte a descobrir por ele mesmo. Levá-lo a 
                                                 

25 Em um pequeno subsídio de preparação para a Semana Santa de 1974: O Cálice e o Círio (CSS 
1974) encontra-se um “Plano da reunião de Equipe” que é uma instrução para o funcionamento da reflexão da 
Bíblia em família. Além do esquema da reunião sugere que haja uma reunião por semana e um plenário depois 
de três reuniões. O livro era usado para o estudo de formação da liderança em forma de curso nas comunidades 
e funcionava como subsídio das reuniões de reflexão em família, que depois se convertem em grupos de 
reflexão da Bíblia. 
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refletir e encontrar a solução de seus problemas. Não podemos solucionar os problemas dos 

outros. Cada um é que (sic) deve encontrar, pela reflexão, as soluções para os seus casos. O 

que podemos fazer é ajudá-lo.” (ABN 1971 p. 70). Revela o cuidado para que haja um 

efetivo envolvimento da parte de quem coordena o curso e da parte de quem dele participa. 

Isso é reforçado, de outro modo, no tocante às orientações para o repasse dos cursos. Elas 

aparecem mescladas em meio aos conteúdos estudados com a liderança: 

Temos que despreocupar-nos com o que temos para transmitir. Ver o que o 
outro gosta. O ponto de partida para o papo é muito importante. [...] Então 
o caso é provocar o outro neste sentido. Fazê-lo falar de suas coisas. 
Mostrar-nos sinceramente interessados. Depois, então, esse que foi ouvido 
gostará de ouvir. Você o cativou pela amizade. Ele agora vai longe com 
você (ABN 1971 p. 75). 

Para além da transmissão de um conteúdo de fé, o acento recaía no encontro entre 

pessoas de fé, em função de um mútuo crescimento. Uma interação entre quem coordenava 

o encontro e quem dele participava, num clima de confiança e amizade, na partilha do 

conhecimento da Palavra de Deus e das experiências de vida em comunidade. Neste sentido, 

havia o esforço para que as mudanças surgidas a partir do Concílio Vaticano II chegassem 

de forma compreensível e clara às comunidades. Novamente a necessidade de uma 

participação efetiva das pessoas. O dirigente é incentivado a aprender, a escutar os outros. 

Não deve colocar-se na posição de quem vai ensinar. Ouvir o outro é o ponto de partida para 

o anúncio (cf. Lc 24,17). Na linguagem de hoje, importava que a pessoa se descobrisse 

como “sujeito”, que se emancipasse e agisse a partir de sua própria consciência, vontade e 

liberdade, deixando-se guiar pela Palavra de Deus, respondendo à Sua proposta de amor 

com sua vida e seu testemunho de fé cristã, em comunidade. 

Em outro subsídio: “O Reino entre nós” (REN 1971)26, chama a atenção a constante 

citação dos textos do Concílio Vaticano II. Por meio de uma linguagem acessível, apresenta 

as linhas básicas do ser Igreja a partir do Concílio. “A Igreja se renovou em função de Deus 

e do mundo. Sua missão é descobrir o sentido da fé do povo de Deus. Este sentido será 

encontrado na fidelidade a Cristo e na sensibilidade perante o mundo de hoje” (REN 1971, 

p. 64-65). Procura-se de fato, ajudar o povo das comunidades a dar passos e abraçar o novo 

modelo eclesial. Os cursos de formação de lideranças e os cursos que estas lideranças 

                                                 
26 Este subsídio traz o conteúdo de um dos principais cursos de evangelização do MOBON: “A Boa 

Nova do Evangelho” que passando por várias adaptações continua até os dias atuais, apresenta ainda o 
conteúdo de outro curso muito destacado após o Concílio Vaticano II: “O Evangelho na vida”. 
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multiplicavam nas comunidades favoreciam para que as propostas e a nova visão de Igreja 

do Concílio Vaticano II pudessem penetrar no meio das comunidades.  

Um trabalho de evangelização que avançava através das periferias e a partir de baixo, 

a partir dos pobres e sofridos, alimentando a sua esperança na Palavra de Deus por meio do 

testemunho. Neste sentido alertava para a missão do coordenador de comunidade: “o 

coordenador não pode dar as coisas prontas. Deve despertar iniciativas nos membros da 

comunidade” (REN 1971, p. 34). Esta é uma tônica que acompanha a dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON. Por isso, optou-se aqui por usar o termo “lideranças” que 

indica tanto os dirigentes dos cursos quanto seus participantes. Pois, todos são chamados a 

atuarem ativamente na vida de comunidade e testemunharem o Evangelho no dia a dia. 

b. O desenvolvimento da vida em comunidade. 

Nesta fase, uma das preocupações centrais é com o desenvolvimento da vida em 

comunidade, em sintonia com seus desafios imediatos. Por isso, se destaca o incentivo à 

alfabetização, o cuidado com a saúde, a construção de fossas e o uso da água filtrada para 

vencer o problema da verminose. Incentiva a diversão como um elemento importante para a 

saúde humana. Destaca-se que “Deus quer salvar o homem todo” e que “nosso corpo é 

valorizado por nosso Criador” (CSS 1975 p. 44). Já sinaliza os indícios da busca de 

interligar a reflexão da Palavra com os desafios concretos da vida e de envolver as pessoas 

na promoção do crescimento da vida em comunidade, melhorando as condições para a vida 

em família.  

No material para os cursos de formação da liderança e utilizados para os encontros 

nas comunidades, por ocasião da Semana Santa27, se destacam como temas principais: a 

liturgia, visando maior compreensão dos mistérios celebrados28; a preocupação com a 

convivência comunitária e com a vida religiosa em família como Igreja doméstica29; e o 

sentido da Páscoa na Igreja30. Na introdução do subsídio de preparação para a Semana Santa 

de 1980, “A Páscoa da Igreja” há uma referência explícita à Conferência Geral do 

Episcopado Latino-americano em Puebla, ocorrida em 1979 e a sinalização que este 

encontro dos bispos latino-americanos estabelecia os rumos por onde a Igreja devia 

caminhar. Cristo é apresentado como fonte de comunhão, de participação e de libertação. 

Mas ao tratar dos meios de libertação cita apenas a liturgia e a catequese. O horizonte de 

                                                 
27 Cf. Parte I – 3.2.1 Os subsídios de preparação para a Semana Santa, p. 89. 
28 Cf. O Cálice e o Círio (CSS 1974) e Leitura da vida (CSS 1976). 
29 Cf. Comunicar para Crescer (CSS 1975), O desvio da vida (CSS 1977) e Igreja doméstica (CSS 

1978).  
30 Cf. Fazer a Páscoa (CSS 1979) e A páscoa na Igreja (CSS 1980). 
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preocupação dominante era a organização da vida eclesial em comunidade. Visava uma 

participação efetiva do povo e maior empenho para a organização da catequese em todas as 

comunidades. 

Os cursos de preparação para o Natal31 eram uma catequese bíblica por ocasião do 

Natal. Nos subsídios abundavam citações bíblicas e os temas recorrentes eram: a vida em 

família e em comunidade,32 a fé e o testemunho cristão33. Apresentavam o Natal como festa 

da Encarnação e da proximidade de Deus com seu povo34. Faziam um paralelo entre Cristo 

(a história do amor no mundo) e o Anticristo (a história do ódio)35. De forma semelhante aos 

cursos de preparação para a Semana Santa, os cursos de preparação para o Natal estavam 

centrados em preocupações intraeclesiais, de formação e organização da vida em 

comunidade. A importância dada ao estudo da Bíblia e ao cultivo da fé em comunidade 

propiciava um ambiente fecundo para a formação de uma liderança atuante e muito presente 

na vida eclesial. 

Nesta segunda fase, nota-se um avanço em relação à primeira etapa desta dinâmica 

de formação de lideranças. Superou-se a fase apologética e apostou-se na convivência 

familiar, na formação de comunidades, na dimensão litúrgico-catequética, na formação de 

lideranças para o serviço de evangelização e na ação missionária dos leigos. O despertar 

para um olhar crítico sobre a realidade, sobre as situações de injustiça e opressão, bem como 

o desdobramento da fé em compromissos sociais seria um passo futuro, só verificado nas 

fases posteriores, com a abertura para a ação solidária guiada pela fé. É quando se passa da 

predominância da chave eclesial moderna para a chave solidária. 

5.3 O MOBON em chave solidária 

Seguindo a análise de Codina, as revoluções sociais ocorridas no século 20 fizeram 

irromper a figura dos pobres na história. Na maior parte da humanidade, surge um clamor 

por uma vida justa e solidária. Há um despertar para a dimensão social, vista como um 

momento dialético entre sujeito e objeto. Este despertar leva a uma visão crítica das 

estruturas sociais, políticas e econômicas desvelando as injustiças das classes dominantes. 

Nasce a busca por um projeto histórico para o povo em função de uma maior justiça social. 

                                                 
31 Cf. Parte I – 3.2.2 Os subsídios de preparação para o Natal, p. 93. 
32 Cf. Jesus o Cordeiro (CPN 1977). 
33 Cf. Jesus o Filho de Davi (CPN 1979). 
34 Cf. Deus Conosco (CPN 1974); Nosso irmão Jesus (CPN 1978). 
35 Cf. O Grande Sol (CPN 1976). 
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“O povo constitui o novo sujeito social e histórico do momento presente [...] se redescobre a 

dimensão social e política da religião, da fé e do evangelho”36. Em termos eclesiais, as 

Conferências Gerais do Episcopado Latino-americano, ocorridas em Medellín (1968) e 

Puebla (1979), que visavam a aplicação das conclusões do Concílio Vaticano II, tornaram-se 

um fator determinante para essa nova postura na Igreja. A dura realidade da vida do povo, 

aguçada pelo regime de ditadura dos governos militares, leva à tomada de consciência de 

que a injustiça social não era algo acidental, mas estrutural, planejada, em função de grandes 

lucros econômicos.  

O Evangelho, lido “de frente” para a realidade da vida do povo, leva a Igreja a 

assumir a defesa dos pobres e a abraçar a luta pela dignidade da vida para todos, 

inaugurando uma nova chave de leitura eclesial, agora em perspectiva solidária, relendo os 

conceitos básicos do Concílio Vaticano II, a partir dos pobres. Em resumo, “a eclesiologia 

latino-americana parte da dolorosa realidade da América Latina. [...] este modelo aspira ser 

não só uma Igreja para os pobres, mas uma Igreja dos pobres e com os pobres”37. “A 

eclesiologia é vista a partir do reverso da história, a partir dos crucificados do mundo: “Se a 

Igreja sofre hoje perseguição e martírio é porque se colocou ao lado do povo crucificado e 

participa assim de sua própria sorte”38. Em síntese, Medellín: 

apresenta uma eclesiologia libertadora, centrada no êxodo. Seu método 
consiste em partir da realidade, para iluminá-la com a Palavra e, assim, 
projetar uma ação pastoral encarnada. Medellín parte da realidade de 
pobreza e injustiça sofrida pelos povos da América Latina, afirma que à luz 
da revelação, essa situação é pecado e impulsiona uma luta em busca de 
estruturas mais justas39. 

Por sua vez, conservando o método de Medellín, a Conferência de Puebla (1979) 

quer ser uma eclesiologia de comunhão e participação, com características intraeclesiais, ela 

reafirma a importância das Comunidades Eclesiais de Base e faz a opção preferencial pelos 

                                                 
36 Cf. CODINA, Ser cristiano, p. 29. “El pueblo constituye el nuevo sujeto social e histórico del 

momento presente […] se redescubre la dimensión social y política de la religión de la fe  y del evangelio.”  
37 CODINA, Seguir Jesus hoje, p. 86. 
38 Cf. Ibid., p. 90. Codina postula a existência de dois grandes modelos eclesiais, sendo o Vaticano II 

uma porta aberta que precisa ser atravessada para não se voltar ao modelo de Cristandade: “No fundo, os 
modelos eclesiais se reduzem a dois: igreja identificada com os grandes e poderosos do mundo (a fim de 
receber deles ajuda para a missão espiritual) e uma igreja solidária com o povo e os setores pobres do mundo. 
O Vaticano II voltou a abrir a porta da antiga imagem da igreja de comunhão e solidariedade. Porém a porta só 
tem a função de possibilitar o passo à frente. Se não se caminha por ela pelo caminho da solidariedade, existe o 
risco real de retroceder ao modelo de cristandade” CODINA, Seguir Jesus hoje, p. 95. 

39 CODINA, A eclesiologia de Aparecida. In: AMERÍNDIA (Org.). V Conferência de Aparecida: 
Renascer de uma esperança. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 104. 
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pobres40. A inauguração da Casa do MOBON (11/03/1979) se dá justamente no ano em que 

acontece a Conferência de Puebla. E, no ano seguinte, os subsídios produzidos para os 

cursos já apresentam sinais de uma nova configuração na sua linha de trabalho, trazem 

consigo uma marca solidária quer nos cursos de Semana Santa, quer nos cursos de 

Preparação para o Natal41.  

5.3.1 A marca solidária nos cursos de Semana Santa 

Neste período, um subsídio intitulado: A Páscoa da Igreja (CSS 1980), além de 

trazer uma notícia da Conferência de Puebla (1979), organiza a reflexão em torno dos eixos: 

“Comunhão”, “Libertação” e “Participação” que eram temas presentes nas Conclusões 

daquela Conferência. Nele se explicita que a Igreja não pode apenas falar “para” o povo, 

mas deve falar “a partir da situação do povo” e que os cristãos devem estar atentos às 

necessidades do povo para transformá-las (CSS 1980 p. 8). Não se trata apenas ajudar as 

pessoas a resistirem às dificuldades, mas de encontrar meios para mudarem a situação. Um 

ensaio de maior atuação dos leigos, através de uma presença ativa no meio social. Há um 

destaque para as CEBs que deviam ser vistas, não como “ilhas” dentro da Paróquia, mas 

como expressão da Igreja em todos os seus recantos. “Elas são a Igreja agindo a partir do 

povo e não para o povo” (CSS 1980 p.17). 

Nesta terceira fase do MOBON (de 1979 a 2000) ocorre uma crescente aproximação 

dos conteúdos trabalhados nos cursos e encontros com a caminhada da Igreja do Brasil, 

sintonizando-se com as propostas da CNBB. Esta sintonia é fruto de um longo processo. A 

iniciativa da Campanha da Fraternidade (CF) no Brasil datava de 1964 e os cursos de 

Preparação para a Semana Santa do MOBON tiveram seu início dez anos depois, em 1974. 

Somente em 1981, os subsídios para a formação de lideranças começaram a fazer 

referências diretas aos temas da CF. O acento na formação de lideranças e na organização 

das comunidades, por meio dos cursos do MOBON, parece ter contribuído para a 

constituição de uma base de fé sólida para o desenvolvimento de seu compromisso social em 

chave eclesiológica solidária. Talvez não houvesse clareza sobre qual o caminho a seguir. 

                                                 
40 Cf. CODINA, A eclesiologia de Aparecida. In: AMERÍNDIA (Org.). V Conferência de Aparecida: 

Renascer de uma esperança. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 104. 
41 Como visto na primeira parte desta pesquisa trata-se de dois momentos fortes de formação a cada 

ano. Cf. Parte I - 2.5.1 Cursos de base, p. 68. 
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Era contínua a formação do povo junto às comunidades42. Em 1982, seguindo de 

perto o tema da CF, proposto pela CNBB: “Educação e Fraternidade”, o MOBON abordou o 

assunto: “Para quê Educação?”. Com uma temática de teor social, o subsídio revelava os 

desafios da educação no país, se dedicava a explicitar o trabalho educativo feito pelo próprio 

MOBON: “Na medida em que a educação comunitária vai tornando o pessoal mais ativo, 

mais consciente, vai se ampliando mais a descoberta de Deus. Aí vamos sentindo um Deus 

mais comprometido com os homens e com o mundo” (CSS 1982 p. 18). Enseja que o 

trabalho de conscientização tenha que levar a um compromisso, a uma ação concreta sobre a 

realidade. E questiona: “Nossas equipes de reflexão são equipes de ação? Que tipo de ação?” 

(CSS 1982 p. 26). A partir de 1995 o conteúdo destes cursos passa a ser o tema escolhido 

pela CNBB para a CF de cada ano e isto continua até os dias atuais 43. 

É perceptível o crescimento na linha de uma visão crítica da realidade, da 

compreensão da injustiça social que, posteriormente, levará a um desdobrar da reflexão em 

ações concretas de engajamento para transformar a realidade. Na preparação para a Semana 

Santa de 1983, motivou-se o estudo dos Dez Mandamentos. O subsídio de estudo 

apresentava cada um dos mandamentos a partir do livro do Êxodo, seguido de uma 

contextualização da situação da época e de uma explicitação do seu sentido para o hoje da 

comunidade, com um olhar crítico diante da situação social44: 

Deus viu no clamor de seu povo várias angústias. Em cada angústia 
descobriu uma causa. Para cada causa Ele contrapõe um mandamento 
tentando arrancar o mal pela raiz. [...] Por isso, refletir sobre os 
mandamentos é se conscientizar destas situações de mal e trabalhar para 
que elas desapareçam. Este trabalho é feito a partir da organização do 
próprio povo. De baixo para cima. Por isso Deus organiza um povo. Ele 
quer que seu povo faça uma mudança total desta situação de mal. (Ex 2,24-

                                                 
42 Neste período figuram temas catequéticos como: O Pai Nosso (CSS 1981); Os Dez Mandamentos 

(CSS 1983); A Caminhada das Comunidades (CSS 1991); e Nova Evangelização (CSS 1992). Mas sobressaem 
com mais força os temas bíblicos: Povo Sofredor (CSS 1984), um estudo sobre o livro de Isaías; Reconstrução 
do povo (CSS 1985), um estudo sobre o livro de Rute; A caminhada de Jesus (CSS 1986); Profeta Elias (CSS 
1987); Um estudo do livro de Ester: A força do restolho (CSS 1988); Profeta Amós (CSS 1989); Profeta Oséias 
(CSS 1990); Um estudo dos Livros de Macabeus: Fé Resistente (CSS 1993) e Abraão e Sara em parábolas 
(CSS 1994), no qual cada fase importante da vida de Abraão é refletida a partir de uma parábola. Retomaremos 
a questão do uso de parábolas ou comparações mais adiante ao tratar do uso da linguagem simbólica. 

43 Talvez a distância dos centros de decisões eclesiais, pois o MOBON se situa em uma pequena 
cidade da Zona da Mata Mineira, o foco muito centrado na realidade local tenha dificultado essa visão mais 
ampla que poderia ter levado, já em 1982, a assumir a CF como eixo dos cursos de Preparação para a Semana 
Santa.  

44 Chama atenção a ênfase dada ao tema da libertação presente no refrão de um cântico feito para 
animar esse estudo: “Os mandamentos do Senhor têm um sentido, de libertar o homem que está oprimido.” 
(CSS 1983, p.28). Em outro cântico aparece o convite a despertar o povo para enxergar o Faraó, hoje: 
“Mandamentos são leis que libertam, Deus insiste em ouvirmos sua voz. Ele quer que teu povo desperta. Faraó 
está no meio de nós” (CSS 1983 p. 31). 
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25 – 6,5-6). Deus não quer que apenas belisquemos por cima (CSS 
1983 p. 2). 

Aparecem sinais de uma fé que desperta o dinamismo missionário do povo, por meio 

de ações que começam em seu meio: “de baixo para cima” para que aconteça a mudança 

social, ali vista como “situação de mal”. E isso devia ser abraçado com força. Na expressão 

popular utilizada não bastava “beliscar” a situação por cima. No ano seguinte, a reflexão dá 

um passo adiante na compreensão dos sofrimentos do povo, à luz da Palavra de Deus. Faz-se 

um estudo do livro do Segundo Isaías (Is 40-55) com a intenção de ajudar o povo das 

comunidades a tomar consciência de sua realidade e da sua missão de buscar a justiça. Este 

estudo evidencia que a Igreja procura, através da CEBs, alimentar a resistência de seu povo 

e buscar a libertação: 

A reflexão da caminhada do povo sofredor na Bíblia, nos ajuda a fazer uma 
olhada nos sofrimentos de hoje. O faraó e o Nabucodonosor continuam. 
Mas no meio de tantos sofrimentos vamos descobrindo uma Esperança: 
que é a força de resistência do povo sofredor. Ela é a grande força que dá 
aos sofrimentos um caminho de libertação (CSS 1984 p. 6). 

E ainda: 

Revela também a sintonia com a CF e a ênfase no protagonismo do povo: 
“Somente a luta do povo sofredor é que vai realizar o lema da Campanha 
da Fraternidade deste ano – “Para que todos tenham vida”. Só haverá vida 
em abundância quando o povo sofredor acreditar em si. Comprometer-se 
com Deus na vida. E ir até as últimas consequências deste compromisso” 
(CSS 1984 p. 24). 

Faz-se ainda uma retomada dos Intereclesiais das CEBs enfatizando a ligação da 

Igreja com a organização do povo em função de buscar respostas aos seus problemas (cf. 

CSS 1984, p. 26). Isto é reforçado pelo refrão de um único cântico que acompanha o assunto 

estudado neste subsídio: “Não pode ó gente, ó (não), a Igreja s’acomodar” (sic) (CSS 1984 

p. 31). 

Na primeira parte desta pesquisa nota-se que a partir de 1985 há um maior 

engajamento na vida social, em sindicatos e associações e que se desdobra, por sua vez, em 

um maior envolvimento na vida política. Lideranças de comunidade, motivadas pela fé e 

pela caminhada da Igreja passam a participar diretamente na política, filiando-se a partidos 

políticos e assumindo cargos e encargos políticos a nível municipal e regional45. A 

                                                 
45 Cf. Parte I. - 3.4. Engajamento sociopolítico: resposta aos desafios da vida, p. 100. 
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caminhada do trabalho de formação começa a produzir seus frutos de solidariedade, nesta 

busca da justiça social, em função de melhorias para a vida do povo nas comunidades. Neste 

ano, faz-se um estudo do livro de Rute com o tema: “Reconstrução do povo” (CSS 1985). 

Abordam-se os caminhos de reconstrução que não chegaram à raiz dos problemas: 

Zorobabel (cf. Esd 3,1-13); Esdras (cf. Esd 9-10) e Neemias (cf. Ne 5,1-19), depois o projeto 

de Rute (cf. Rt 1-4) que, apelando para o cumprimento da Lei, garante terra, pão e futuro 

para o povo. Salientam-se as dificuldades enfrentadas e os diferentes modelos de Igreja46 

presentes na sociedade apontando para uma Igreja comprometida, solidária, que assume sua 

presença junto ao povo sofrido: 

Entre nós a fome é uma triste verdade. Existe entre nós uma migração mal 
motivada. A exploração está aí. A sede de acúmulo cresce cada dia. A terra 
é cada vez mais objeto de negócio. Será que a nossa fé e nossos trabalhos 
de comunidade podem desconhecer essa situação? E mesmo conhecendo 
essa situação qual é a nossa posição? Estamos indo na raiz do problema? 
Acreditamos que as organizações de base terão condições para transformar 
essa situação? Há muita gente da Igreja que está empenhada em 
transformar essa situação. Mas, infelizmente, ainda há uns tipos de Igreja 
que não estão ainda na raiz. É o tipo da Igreja marca caju ou abacate. Às 
vezes fica mesmo por fora. Outras vezes faz que entra, mas não entra na 
raiz dos problemas (CSS 1985 p. 5). 

Os cursos realizados com este subsídio despertam para olhar a situação em busca das 

causas da exploração. E ao mesmo tempo aponta o compromisso de ligar a fé com a 

realidade vivida, na busca de fortalecer as organizações de base para uma transformação 

social. Verifica-se a busca por uma Igreja comprometida com o povo, próxima de sua 

realidade, atenta a seus clamores. Isto coloca o MOBON em maior sintonia com a Igreja do 

Brasil. As linhas desse compromisso da Igreja com seu povo vão se aprofundando, a cada 

ano, por meio dos cursos de Preparação para a Semana Santa. Em 1986 o subsídio tratava da 

“Caminhada de Jesus” (cf. CSS 1986), acenava para o lugar social que Jesus ocupava junto 

de seu povo e para os conflitos que Ele enfrentava. E, fazendo uma passagem da Bíblia para 

a vida, lançava uma luz sobre a realidade vivida pelas comunidades, que ajudava a ler os 

conflitos enfrentados, por seus seguidores, na atualidade (cf. CSS 1987). Os anos seguintes 

                                                 
46 Na última parte do estudo faz-se uma explanação de três modelos de Igreja utilizando-se de uma 

analogia com as frutas: caju, abacate e laranja. Na analogia, a semente corresponde à igreja e a massa ao povo. 
Neste caso, o modelo eclesial “Caju” expressa a Igreja desligada da vida do povo, distante da realidade do 
povo; “Abacate” indica a Igreja que, aparentemente, está junto com povo, mas não se mistura com ele. Já o 
modelo eclesial “Laranja” representa a Igreja em forma de pequenas comunidades, inserida na vida, nas lutas e 
na realidade vivida pelo povo. Em síntese: cada fruta expressa um modelo eclesial e a um nível de 
compromisso da Igreja com o povo (cf. CSS 1985). Mais adiante será tratada a questão do uso da linguagem 
simbólica. 



 

154 

foram marcados por figuras fortes da Bíblia como Ester47 e os profetas48, a resistência dos 

Macabeus (cf. CSS 1993) e a caminhada das comunidades à luz do ministério de Jesus em 

sua vida pública (cf. CSS 1991). Há um forte apelo para o cultivo de uma espiritualidade 

enraizada na vida. Chama a atenção que estes subsídios, embora não chegassem a nomeá-lo 

explicitamente, traziam reflexos do método indutivo Ver-Julgar-Agir49. 

A partir de 1995, conforme proposta da CNBB, a cada ano, para todo o Brasil, o 

tema da Campanha da Fraternidade passa a ser o conteúdo de estudo dos cursos de 

Preparação para a Semana Santa. Foi um passo importante para maior sintonia e comunhão 

com a Igreja do Brasil. O material produzido para estudo e reflexão com as lideranças não 

era um simples resumo dos Textos Base das Campanhas da Fraternidade. A partir deles, 

fazia-se uma assimilação criativa e engajada, em uma linguagem acessível ao povo das 

comunidades. Criativa, porque enriquecida com imagens e comparações próximas da vida 

do povo; engajada, porque apresentava pistas de ação para o enfrentamento das dificuldades 

presentes na realidade da vida do povo: “Fazer a Páscoa dentro da proposta da CF 95 é mais 

do que fazer uma análise da realidade, ou simplesmente lamentar a situação, é buscar 

atitudes, alternativas capazes de desmascarar e desmontar esta sociedade geradora dos mais 

variados rostos de excluídos (DSD 178)” (CCF 1995 p. 4). 

Em sintonia com a Igreja do Brasil, os cursos promovidos pelo MOBON passaram a 

trabalhar conteúdos do Ensino Social da Igreja. Em uma imagem, faziam o “sangue”, ou seja 

o pensamento da Igreja, circular em meio às comunidades e por isso se tornava força e fonte 

de muitas iniciativas concretas a serviço da vida. O método indutivo “Ver, Julgar e Agir” 

usado nas CFs e seguido nos subsídios do MOBON para a formação de lideranças, 

amparava um constante despertar da consciência crítica à luz da Palavra de Deus e apontava 

para perspectivas de ação solidária nas comunidades. Percorrido o caminho dos cursos de 

Preparação para a Semana Santa, resta vislumbrar o caminho feito através dos cursos de 

preparação para o Natal que, posteriormente se convertem em cursos do Mês da Bíblia.  

                                                 
47 Cf. “A força do restolho” (CSS 1988).  
48 Três estudos são dedicados aos profetas, quase que seguidamente: Cf. O profeta Elias (CSS 1987); 

O profeta Amós (CSS 1989); Profeta Oséias (CSS 1990). 
49 Recente artigo relata a importância deste método criado por Joseph Cardijn, fundador da Ação 

Católica, no contexto da recepção do Vaticano II na América Latina por meio de Medellín. Cf. BRIGHENTI, 
Agenor. Medellín: a Igreja no tempo e no lugar certo. In: Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 78, n. 
309, p. 42-64, jan./abr. 2018. Cito p. 56-57. 
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5.3.2 A marca solidária nos cursos de Natal e do Mês da Bíblia 

Nesta terceira fase, os cursos de preparação para o Natal promovidos pelo MOBON 

passam por uma transformação. Em 1980 trabalhou o tema da valorização da mulher 

destacando as mulheres “fortes” na Bíblia. Colocava em relevo o necessário reconhecimento 

do valor da mulher por parte dos homens e evidenciava a necessidade de que a mulher se 

conscientizasse de sua própria dignidade (cf. CPN 1980 p. 19). O tema da mulher se tornou 

recorrente em cursos posteriores e foi abordado sob diferentes perspectivas, em anos 

diferentes: fazendo um paralelo entre as mulheres “de antigamente” e as mulheres “de hoje”, 

apresentou Maria como modelo de mulher responsável e exemplo de virtude para a 

juventude (cf. CPN 1981). Trabalhou-se o relacionamento conjugal e dentro dele a 

necessária valorização da mulher por parte do homem (cf. CPN 1982).  

Ao lado dessa ênfase na valorização da mulher, havia uma preocupação em refletir 

sobre o papel do homem na família e na comunidade; em 1983, desenvolveu-se uma 

reflexão em torno de José do Egito, colocado como modelo de autodomínio, de respeito à 

família e à mulher, bem como a sua responsabilidade missionária na Igreja (cf. CPN 1983). 

Ainda na linha de valorização da mulher, fala-se até da “despatriarcalização das escrituras”, 

uma crítica à leitura machista de certos textos bíblicos, no sentido de perceber as falhas 

humanas que levaram a uma supervalorização do homem em detrimento da figura mulher, 

desviando-se assim do plano de Deus para a humanidade (cf. CPN 1984, p. 7). Questiona a 

redução do lugar da mulher às obrigações domésticas como servidora do lar, dos filhos e do 

homem. Procura resgatar a sua dignidade, superando o preconceito e o racismo, com o tema: 

“Mulher marginalizada” (cf. CPN 1988).  

A recorrência do tema da mulher, parece ser indício de que esta problemática 

representava um forte desafio no contexto das comunidades. Os cursos e encontros, ao 

retomarem a mesma problemática, de modos diferenciados, contribuíam para a mudança de 

mentalidade no meio do povo, provocavam uma conversão no modo de pensar e de agir em 

função de uma maior valorização da mulher na comunidade e abriam caminho para uma 

superação do machismo. Em síntese, a partir do estudo da Palavra de Deus, chegava-se a 

uma atitude de maior respeito e valorização da mulher e ao reconhecimento da importância 

de sua atuação na vida da comunidade cristã. 

A dimensão da espiritualidade foi colocada em evidência. Retoma-se o terço como a 

“Reza do povo” valorizando a religiosidade popular, fazendo uma catequese sobre o seu 

sentido e sua importância na vida da família e da comunidade. A partir de textos bíblicos, 
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faz-se uma catequese sobre cada uma das partes da oração da Ave-Maria (cf. CPN 1985). 

No ano seguinte, é feito um estudo sobre a importância da oração, como fonte e alimento 

para a vida, o cuidado para não cair na rotina e para não desligar a oração da vida. Enfatiza 

que a base da caminhada e da luta na Igreja é a fé e esta é sustentada pela oração. (cf. CPN 

1986). As bem-aventuranças são apresentadas como o núcleo do ensinamento de Jesus e a 

referência principal para a espiritualidade e a missão do cristão. E para vivê-las é preciso, 

constantemente, buscar a presença do Espírito Santo, reflexo de uma pneumatologia 

presente nesta dinâmica de evangelização (cf. CPN 1987). Neste sentido, o cultivo da 

espiritualidade cristã constitui o caminho para a ação solidária.  

Há um empenho na formação da liderança, ou seja, dos animadores de comunidade, 

bem como com a animação das próprias comunidades. Apresenta personagens bíblicos, do 

Antigo e do Novo Testamento, como modelos de animadores. O objetivo é incentivar os 

leigos a tornarem-se sujeitos e ajudar a uma revisão de atitudes da parte das lideranças de 

comunidade (cf. CPN 1989). Paulo é apresentado como modelo de animador e missionário 

(cf. CPN 1990) e as comunidades por ele formadas, são um espelho para rever a caminhada 

das comunidades de hoje (cf. CPN 1991; CPN 1992). Depois disso, cada ano foi dedicado 

ao estudo de um dos evangelhos, com o acento sobre a vida de comunidade. O incentivo 

para os desdobramentos sociais da fé, que levam ao engajamento social das lideranças de 

comunidade, não se manifesta tão evidente nos cursos de Preparação para o Natal como nos 

cursos de Preparação para a CF como visto acima (cf. CPN 1993; CPN 1994; CPN 1995; 

CPN 1996)50.  

Nos subsídios produzidos para aos cursos de Preparação para o Natal, revela-se a 

ausência de uma sequência lógica para a escolha dos conteúdos trabalhados. Nota-se a 

ausência de ligação com as grandes questões da Igreja do Brasil, trabalhados pela CNBB. 

Talvez a urgência dos desafios enfrentados nas comunidades tenha inspirado as escolhas 

feitas. Somente a partir de 1997, o conteúdo dos subsídios de preparação para o Natal 

adquirem uma maior sintonia ou proximidade com a caminhada da Igreja. A partir desse 

ano, os temas escolhidos e o desenvolvimento dos conteúdos apresentam maior proximidade 

com os temas dominantes na Igreja. No ano em que a Igreja do Brasil propusera um projeto 

nacional de evangelização em função da chegada do ano 2000: “Rumo ao Novo Milênio” 

                                                 
50 No entanto, nos cursos coordenados pelo Alípio Jacintho da Costa havia um apelo claro e direto 

para que a liderança desse seu apoio e seu voto a candidatos que surgiam no meio das comunidades. Isso levou 
a uma mudança no panorama político nos municípios atingidos pelo trabalho do MOBON. Cf. COSTA, Bodas, 
p. 31; Cf. OLIVEIRA, Religião, p. 135.  
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(CNBB 56), o tema trabalhado no Natal foi “Presépio Rumo ao Novo Milênio” e levava a 

refletir os eixos básicos propostos no Projeto da CNBB (cf. CPN 1997). 

Esta sintonia pode ser vista na retomada direta de outros temas ligados à proposta da 

Igreja em torno do Jubileu do ano 2000, como a preocupação em recuperar o sentido de ser 

Igreja: “Natal da Igreja” (cf. CPN 1998); o resgate da espiritualidade: “Natal tempo do 

Espírito” (cf. CPN 1999) e “Natal raiz da Esperança” (cf. CPN 2000); ou ainda ao trabalhar, 

diretamente, a proposta da Igreja, como o Projeto “Ser Igreja no Novo Milênio” (cf. CPN 

2001). Um dado relevante é que se mantém a centralidade da Palavra de Deus e o acento na 

proposta da vida em comunidade (cf. CPN 2002). Em síntese, a sintonia com a Igreja é 

marcada pelo zelo de fazer chegar às comunidades as propostas da CNBB e do Vaticano a 

cada ano. Em 2003 o acento recai sobre a proposta do Ano Vocacional e as Diretrizes Gerais 

da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil (CNBB 71) (cf. CPN 2003), depois o projeto da 

CNBB: “Queremos ver Jesus: Caminho verdade e vida” (CNBB 73) (cf. CPN 2004); o Ano 

Eucarístico proposto por João Paulo II (cf. CPN 2005). O Natal catequético em sintonia com 

proposta da CNBB de um ano catequético para a Igreja do Brasil (cf. CPN 2006). Um 

enfoque da juventude por ocasião da aprovação do documento da CNBB “Evangelização da 

juventude” (CNBB 85), com o “Natal da Juventude” (cf. CPN 2007).  

Nesses 10 anos (1997 a 2007) além dessa maior proximidade com a caminhada da 

Igreja do Brasil, destaca-se a centralidade da Palavra de Deus. Cada parte do conteúdo 

começa com a indicação de um texto bíblico seguida de uma “chave de leitura”. Ela consiste 

em um conjunto de perguntas (duas ou três) que facilitam ao leitor voltar ao texto bíblico. 

Faz perceber detalhes que em uma primeira leitura não se evidenciam. Depois, uma terceira 

e/ou quarta pergunta provocam o leitor, ou o participante do curso, a aproximar o conteúdo 

bíblico com a realidade vivida. Esta proximidade com a Bíblia permaneceu como uma 

tônica da dinâmica de evangelização do MOBON desde os seus começos e constitui a sua 

base fundamental.  

Na busca de garantir a centralidade da Palavra de Deus, acontece outra mudança 

importante51. A partir de 2008, os cursos de Preparação para o Natal se convertem em cursos 

de Preparação para o Mês da Bíblia, assumindo os temas propostos, a cada ano, pela CNBB. 

Há uma busca de maior sintonia e comunhão com a caminhada da Igreja do Brasil e de 

maior centralidade da Bíblia na dinâmica de evangelização do MOBON. À semelhança do 

que já acontecia em relação aos cursos da CF, o objetivo era fazer chegar às comunidades as 

                                                 
51 Cf. Parte II – 8.3 O método de leitura bíblica do MOBON, p. 239. 
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propostas da Igreja. Levar os animadores e os membros das Comunidades Eclesiais de Base 

a conhecer, abraçar e implementar iniciativas locais a partir das propostas da Igreja, num 

esforço de maior comunhão eclesial. Incentivava-se a implementar as Diretrizes da CNBB e 

a conhecer os Estudos por ela desenvolvidos a fim de iluminar e orientar a vida de 

comunidade e a prática cristã na Igreja Particular, na qual os participantes dos cursos estão 

inseridos. O Foco do trabalho do MOBON não consistia em manter os animadores a serviço 

do próprio movimento, mas motivá-los a ser Igreja, bem enraizados na sua Igreja Particular, 

na sua comunidade de origem e no local em que vivem e atuam52. 

Esse modo de agir e de atuar do MOBON foi configurando-se aos poucos, ano a ano, 

na busca de estar a serviço da evangelização. A própria trajetória, abriu caminhos novos e 

aos poucos foi moldando o modo de ser e de agir das lideranças do MOBON. Tendo passado 

por diferentes modelos eclesiais, reúne importantes elementos teológico-pastorais como: o 

despertar missionário dos batizados, a centralidade da Palavra de Deus, o enraizamento na 

Igreja local, a marca da solidariedade53. E isso, em meio ao povo empobrecido e a partir 

dele. Essa simplicidade no trato com as pessoas, no jeito de lidar com a Palavra de Deus, no 

modo de despertar os leigos para a atuação na Igreja e na Sociedade revela algo novo 

nascido na simplicidade, amadurecido aos poucos no cotidiano da vida. Um trabalho que 

provém das periferias e no qual é possível ver alguns sinais de proximidade com a vida 

simples de Jesus em Nazaré. 

A missão do Filho se manifesta na história a partir da encarnação. A partir de Nazaré, 

ela é visível, palpável, situada no espaço e no tempo. Já a missão do Espírito é invisível, 

anônima, universal. Ele prepara a missão do Filho e lhe dá continuidade até o final dos 

tempos. As missões do Filho e do Espírito se completam mutuamente54. Codina contempla a 

missão do Filho a partir de Sua vida em Nazaré e aponta a necessidade de a Igreja, como 

continuadora da missão de Jesus, configurar-se como uma “Igreja Nazarena”55. Buscam-se 

aqui os sinais dessa Igreja que se fazem presente na trajetória do MOBON e adiante os 

traços da ação do Espírito em sua dinâmica de ação evangelizadora.  

                                                 
52 Mais adiante nos deteremos sobre esse enraizamento da ação evangelizadora do MOBON na Igreja 

particular. Cf. Parte III – 10.3 Enraizamento na Igreja local, p. 300. 
53 Cf. Parte I - 3.4 Engajamento sócio político: resposta aos desafios da vida, p. 100. 
54 Cf. CODINA, Víctor. Creio no Espírito Santo: Pneumatologia Narrativa. São Paulo: Paulinas, 

1997. p. 75. 
55 Cf. CODINA, Víctor. Una Iglesia nazarena: teología desde los insignificantes. Santander: Sal 

Terrae, 2010. 
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CAPÍTULO 6 - SINAIS DE UMA IGREJA “NAZARENA” 

Jesus Cristo, tal como se revelou como o Filho amado do Pai, guiado pela força do 

Espírito e testemunhado nas Escrituras Sagradas é o centro de toda a revelação cristã. Ele é a 

chave de compreensão para o ser e o agir cristãos na Igreja e na sociedade. A vida de Jesus 

em Nazaré se destaca como uma vida oculta e simples, junto aos últimos da sociedade de 

seu tempo, a partir dos pobres56, a partir dos excluídos, uma vida a partir de baixo.  

Na reflexão de Codina, Nazaré marca toda a vida e a missão de Jesus e, em 

decorrência disso, marca toda a teologia cristã, toda a vida da Igreja e deve marcar a vida de 

todos os cristãos57. É preciso um olhar diferenciado e profundo sobre Nazaré, sobre as 

circunstâncias nas quais Jesus viveu a maior parte de sua vida. A vida Nazarena é uma chave 

de compreensão deste mistério revelado e uma chave de leitura para a vida da Igreja. Nesta 

pesquisa ela será uma chave para a compreensão teológico-pastoral da dinâmica de ação 

evangelizadora do Movimento da Boa Nova, apresentada na primeira parte desta pesquisa.  

Codina aponta que Nazaré não é apenas um lugar acidental, geográfico, mas um 

verdadeiro “lugar teológico”58. Nazaré é um contexto vital, existencial, um leit motiv que 

tudo penetra59. Em uma descrição clara, precisa e até minuciosa, com acurado enraizamento 

na Palavra de Deus, passando pelos quatro Evangelhos, Codina explicita o que era a 

pequena Nazaré da Galileia e a participação de Jesus na vida de seu povo: trabalho, 

ocupações, práticas sociais e religiosas e as relações com os poderes instituídos.  

Codina apresenta Nazaré como a pequena cidade da periferia, foco de resistência aos 

romanos que não era bem vista pelos habitantes de Jerusalém. Nazaré indica a concretude da 

encarnação de Jesus em um povo, em uma cultura específica, em uma realidade distinta, em 

                                                 
56 O tema dos pobres é um dos principais eixos da teologia latino-americana que nasce do anseio de 

uma Igreja “pobre e para os pobres”, sonhada por João XXIII, mas que ganha expressão a partir da recepção 
criativa do Concílio Vaticano II, a partir da II Conferência Geral do Episcopado Latino-americano em 
Medellín (1968). Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 25-27. 

57 “Todo esto significa que, si queremos hallar a Jesús, hemos de ir a Nazaret; si la Iglesia quiere ser 
fiel a Jesús, ha de ser una Iglesia nazarena, no davídica; y puesto que el mundo de los pobres entre los que se 
encarnó Jesús en Nazaret tiene una especial densidad humana y teológica para comprender la Palabra de Dios, 
la misma teología ha de ser nazarena.” Ibid., p. 21. 

58 Esta expressão em Melchior Cano (De locis theologicis) diz respeito às “fontes” ou “domicílios” 
quer fundamentais ou complementares nos quais se encontram ou podem ser encontrados os argumentos para o 
discurso teológico. Percebe-se que o uso que Codina faz deste termo se situa na perspectiva hermenêutica do 
“lugar social” da teologia, lugar a partir do qual são lidas as fontes da teologia. Quer indicar que é a partir do 
lugar social dos pobres, dos oprimidos e marginalizados é que deve ser feita a teologia e esta deve estar a 
serviço de sua libertação, exigência que brota da própria revelação cristã. O lugar social da teologia não é uma 
questão “secundária ou opcional”, nem meramente “pastoral”, mas implica a própria identidade cristã da 
teologia. Cf. O lugar social da teologia. In: AQUINO JÚNIOR, Francisco de. O Caráter práxico-Social da 
Teologia: Tópicos fundamentais da epistemologia teológica. São Paulo: Loyola, 2017. p. 97-116. 

59 Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 15. 
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um contexto de vida econômica e social. Jesus vive a vida de Nazaré, participa das alegrias, 

dores, angústias e esperanças de seu povo. Vive as oportunidades e os limites daquela 

sociedade, assimila seus traços culturais e envolve-se nas tramas sociais de seu tempo. 

Codina indica que ali, Jesus viu de perto o sofrimento de seu povo, subjugado pelo peso da 

dominação romana e pelo legalismo na prática da fé que não permitia descobrir o rosto 

misericordioso do Pai. Ele ressalta que Jesus é o “Nazareno”, essa é sua identidade, seu jeito 

de viver. Jesus nunca fez uso de sua ascendência davídica, mas identificava-se como “o filho 

do homem”, com o anseio de fazer-se um homem comum, próximo do povo. Nazaré indica 

sua opção de estar com os sofridos, com os últimos, com os empobrecidos, os anawin, os 

insignificantes. Este contexto de vida, sua proximidade com a realidade sofrida do povo, as 

experiências concretas nos trabalhos e ocupações cotidianas, é confrontado com uma vida de 

intimidade com o Pai, na oração. Ela é que leva Jesus a amadurecer sua vocação profética 

para o anúncio do Reino de Deus. “A Palavra se fez carne nazarena – hoje diríamos se 

encarnou no meio do mundo dos pobres, dos excluídos, dos insignificantes”60. Para Codina, 

Nazaré marca toda a vida de Jesus: “Todas estas experiências de seus 30 anos 

aproximadamente em Nazaré constituem o núcleo de sua pregação, de sua espiritualidade, 

de seu profetismo, de suas tensões com as autoridades religiosas e civis de seu tempo, de 

suas opções e de sua paixão e morte na cruz”61. 

Em Nazaré estão as raízes de toda a vida de Jesus. Codina demonstra que, para falar 

de Jesus, é preciso “ir a Nazaré”. Somente a partir das raízes nazarenas é possível 

compreender as ações e reações de Jesus, suas opções, seu ensinamento e a sua forma de 

anunciar o Reino. Ao lado disso, enfatiza a necessidade de a Igreja voltar a Nazaré. Se a 

Igreja deseja ser fiel a Jesus, há de ser uma “Igreja Nazarena”, a teologia, nesta busca de 

fidelidade, há de ser uma “teologia Nazarena”. Nazaré é muito mais que um lugar 

geográfico ou uma referência antropológica e social: 

Nazaré constitui um lugar teológico e hermenêutico privilegiado para 
compreender a história da salvação. Nazaré inclui os pobres e os diferentes 
pela sua linguagem e mentalidade; Nazaré envolve Maria, a mulher 
simples de Nazaré, que conta com José, o carpinteiro e homem fiel; Nazaré 
pressupõe a presença salvífica e vivificante do Espírito, que age em Maria 
e dirige toda a vida de Jesus; Nazaré significa a vida e o estilo de Jesus de 

                                                 
60 Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 19. 
61 Cf. Ibid., p. 20. “Todas estas experiencias de sus 30 años aproximadamente en Nazaret serán lo que 

constituya el profetismo, de sus tensiones con las autoridades religiosas y civiles de su tiempo, de sus opciones 
y de su pasión y muerte en la cruz.” 
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Nazaré, o que morre na cruz com a inscrição de "Nazareno" e ressuscita, 
convocando seus discípulos na Galiléia (Mt 28,7.16)62. 

Ao enfocar Nazaré, Codina sustenta que: “Nazaré é um mistério, um sinal de 

contradição: para uns é um sinal de escândalo; para outros é a Boa Nova de salvação.” 63. Ele 

prepara o pano de fundo para explicitar o nascimento desta “Igreja dos pobres”, “a Igreja 

Nazarena”. Pois Jesus, ao identificar-se com os pobres na parábola do juízo final (cf. Mt 

25,31-46), confere a estes um lugar privilegiado na Igreja e na teologia64. Assim, Codina 

apresenta os avanços do Concílio em relação aos pobres através de textos da Lumen 

Gentium e, sobretudo da Gaudium et Spes e Ad Gentes, bem como os avanços da “Igreja dos 

pobres”65 no Pós Concílio, na América Latina, com Medellín, Puebla, Santo Domingo e 

Aparecida. Nesta linha, ele sintetiza: 

A Igreja Nazarena é a que quer recuperar a opção nazarena de Jesus: seu 
ser pobre e passar despercebido; sua assimilação e configuração com o 
povo; o sofrer em si mesmo a opressão de seus concidadãos; o ver o mundo 
a partir de baixo; o dar-se conta de que Deus não quer que as coisas 
permaneçam como estão, um Deus que Jesus de Nazaré vai 
progressivamente descobrindo como seu Pai, cheio de bondade e 
misericórdia, que se comove ante o sofrimento do povo, que faz chover 
sobre bons e maus, que olha o coração e não a exterioridade do culto 
farisaico, que tem um projeto alternativo que chama “Reino de Deus”66. 

Tendo Nazaré como um lugar teológico, lugar de encontro e de convivência com os 

pobres e insignificantes, lugar que ajuda a moldar a práxis de Jesus, lugar central para a 

                                                 
62 Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 21. “Nazaret constituye un lugar teológico y hermenéutico 

privilegiado para comprender la historia de la salvación. Nazaret incluye a los pobres y a los diferentes por su 
lengua y mentalidad; Nazaret implica a Maria, la mujer sencilla de Nazaret, que cuenta con José, el carpintero 
y hombre fiel; Nazaret presupone la presencia salvífica y vivificadora del Espíritu, que actúa en María y dirige 
toda la vida de Jesús; Nazaret significa la vida y el estilo de Jesús de Nazaret, el que muere en la cruz con la 
inscripción de ‘Nazareno’ y resucita convocando a sus discípulos en Galilea (Mt 28,7.16). 

63 Cf. Ibid., p. 21. “Nazaret es un misterio, un signo de contradicción: para unos es una señal de 
escándalo; para otros es la Buena Nueva de la salvación.” 

64 Cf. Ibid., p. 45. 
65 A “Igreja dos pobres” já se fazia presente no anseio de João XXIII na convocação para Concílio 

Vaticano II, e foi fortemente defendida pelo Cardeal Lercaro para que fosse incluída na Constituição sobre a 
Igreja: Lumen Gentium. No entanto, apesar desta temática ter feito parte de alguns grupos de trabalho e ter 
feito despertar nos bispos latino-americanos a ideia de uma Conferência Episcopal, ela que não chegou a ser 
desenvolvida pelo Concílio. Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 25-27. 

66 Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 173. “La Iglesia Nazarena es la que quiere recuperar la 
opción nazarena de Jesús: su ser pobre y pasar desapercibido; su asimilación y configuración con el pueblo; el 
sufrir en sí mismo la opresión de sus conciudadanos; el ver el mundo desde abajo; el darse cuenta de que Dios 
no quiere que las cosas sigan igual, un Dios al que Jesús de Nazaret va progresivamente descubriendo como su 
Padre, lleno de bondad y misericordia, que se conmueve ante el sufrimiento del pueblo, que hace llover sobre 
buenos y malos, que mira el corazón y no la exterioridad del culto farisaico, que tiene un proyecto alternativo 
que se llama ‘Reino de Dios’”. 
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teologia e para a Igreja, Codina, contemplando a ação do Espírito na história, reformula o 

antigo adágio de Cipriano sobre a Igreja, “extra Ecclesiam nulla salus” e o justifica: 

“fora de Nazaré não há salvação”, pois Nazaré é Jesus de Nazaré, são os 
pobres de Nazaré (entre os quais estão Maria, José e seus diversos 
concidadãos), é o Espírito que desce sobre Maria e gera Jesus em Nazaré, o 
Espírito que desce sobre Jesus de Nazaré em seu batismo, o Espírito que 
guia toda a sua vida até à cruz, o Espírito que o ressuscita de entre os 
mortos e convoca a comunidade de Jesus em Pentecostes, una e 
diversificada. Realmente, “fora de Nazaré não há salvação”: “extra Nazaret 
nulla salus”67. 

À luz da centralidade de Nazaré na vida de Jesus, na sua importância para a Igreja e 

para a teologia, caminho necessário para uma refontalização de suas raízes primigênias, 

queremos buscar, na trajetória do Movimento da Boa Nova, os pontos de sintonia com esta 

“vida de Nazaré”. O lugar em que nasce essa dinâmica de ação evangelizadora, as pessoas 

que dela fizeram parte e lhe dão sustentação, os destinatários de sua missão, suas produções 

e o caminho percorrido nos apontam sinais de uma “vida nazarena”. Diferentes periferias 

que se constituem como um lugar teológico e hermenêutico que favorecem a sua 

compreensão e servem como elemento para uma abordagem crítica da proposta pastoral do 

MOBON no seio da Igreja e da sociedade.  

Como visto acima, Nazaré marca toda a vida de Jesus e em decorrência disso a vida 

da Igreja e toda a teologia. De forma semelhante, a gestação do MOBON, desde as suas 

origens, expressa esse caminho “nazareno”, essa convivência e proximidade às periferias, 

cujas raízes devem ser buscadas para a devida compreensão de sua dinâmica de 

evangelização e mesmo para servir de base para possíveis reformulações a fim de responder 

às necessidades do anúncio do Evangelho em um mundo em constante mudança. Na 

primeira parte desta pesquisa, evidenciou-se que o despertar missionário do povo das 

comunidades teve seu início na periferia, no meio dos pobres, de pessoas “semianalfabetas”, 

num clima de passividade eclesial. Era o período pré Concílio Vaticano II, a Palavra de 

Deus ainda estava restrita aos clérigos e a alguns religiosos. A prática religiosa era 

marcadamente devocional, fruto mais de uma tradição que opção de fé livre e consciente68. 

                                                 
67 Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 182. “‘fuera de Nazaret no hay salvación’, pues Nazaret es 

Jesús de Nazaret, son los pobres de Nazaret (entre los cuales están María, José y sus diversos conciudadanos), 
es el Espíritu que desciende sobre María y engendra a Jesús en Nazaret, el Espíritu que desciende sobre Jesús 
de Nazaret en su bautismo, el Espíritu que guía toda su vida hasta la cruz, el Espíritu que lo resucita de entre 
los muertos y convoca a la comunidad de Jesús en Pentecostés, una y diversa. Realmente, ‘fuera de Nazaret no 
hay salvación’: ‘extra Nazaret nulla salus’.” 

68 Cf. Parte I - 1.7 Perfil dos leigos do MAPE, p. 51. 
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No entanto, uma iniciativa vinda de uma periferia eclesial e social lança as raízes do 

que vem a constituir-se a dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. Cada uma das fases 

de sua caminhada pode ser identificada a partir desta “lógica de Nazaré’, ou lógica da 

periferia, própria da vida nazarena. Aí o “lugar teológico” no qual nasce essa iniciativa de 

serviço à evangelização e que constitui objeto de análise desta pesquisa. É necessário 

destacar que as fases aqui nomeadas não são estanques, fechadas, mas se complementam e 

se entrelaçam de tal forma que percorrem toda a sua trajetória. Para facilitar a compreensão 

dos traços característicos que predominam, em cada uma destas fases do MOBON, 

designam-se três diferentes “periferias” que correspondem, respectivamente, a cada uma das 

fases identificadas na primeira parte desta pesquisa: periferias humanas (1ª fase); periferias 

eclesiais (2ª fase); periferias sociopolíticas (3ª e 4ª fases). 

6.1 Periferias humanas ou existenciais 

Em sua primeira fase, ainda como MAPE69, pode-se identificar, na dinâmica do 

MOBON, uma proximidade com a vida “nazarena”. Quer pela localização geográfica, uma 

pequena cidade interiorana da Zona da Mata Mineira, quer pela iniciativa de apostar na 

atuação missionária dos leigos, com baixa ou até nenhuma escolaridade, trabalhadores rurais 

e pequenos sitiantes, das periferias. Foi nesta circunstância de verdadeira periferia humana e 

existencial que nasceu a iniciativa das “aulas bíblicas” com o Pe. Geraldo da Silva Araújo, 

que representou uma aposta nos pequenos, nos pobres para a defesa da fé a partir da Palavra 

de Deus. É a partir dos pobres que nasce o trabalho dos “Pioneiros do Evangelho” onde se 

encontram as raízes da dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. 

Alto Jequitibá e posteriormente Dom Cavati, pequenas localidades da Diocese de 

Caratinga, na zona da Mata Mineira, bem como a cidade de Rio Branco no Mato Grosso, são 

locais referenciais da dinâmica do MOBON. Estas localidades revelam os traços 

“nazarenos” de todo o trabalho do Movimento da Boa Nova desde as suas origens. Há uma 

constante proximidade com a vida do povo: com o trabalhador rural e sua família, vivendo 

em suas habitações precárias, com dificuldade de acesso à saúde e à educação, com 

trabalhadores rurais, em sua maioria, “meeiros” ou “boias-frias”70; proximidade com as 

                                                 
69 Cf. Parte I - 1 Da apologética ao serviço de evangelização, p. 31. 
70 Meeiro corresponde ao trabalhador rural que não tendo uma propriedade, mora e trabalha na terra 

de outros. Ele entra com a força de trabalho sua e de sua família: prepara a terra, planta, colhe, beneficia os 
produtos... Ele fica com 50% da produção e repassa outros 50% para o proprietário da terra. “Bóia-fria” é o 
trabalhador rural que trabalha a dia para o patrão ou recebe pelo volume de produção. Por levar a comida de 
casa, não tendo como esquentar e para não perder tempo, come a refeição fria. 
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mulheres, mães de família, donas de casa, costureiras e serviçais; professores primários; com 

os migrantes enfrentando os desafios da derrubada das matas, malária, falta de estradas em 

busca de novas oportunidades e terra para plantar e garantir o necessário para a família71. 

Trata-se de um trabalho que começou a partir de baixo, a partir das periferias, a partir 

dos pobres. Uma dinâmica que aos poucos foi ganhando forma, acreditando na força 

missionária dos pequenos, dos empobrecidos, naqueles que em certo sentido eram os “não 

gente”, os últimos, uma parcela dos sofridos da sociedade. Possivelmente não se tinha 

clareza do alcance do próprio trabalho, de sua importância na promoção e crescimento das 

pessoas, mas apostou-se na atuação missionária do povo, no seu “potencial 

evangelizador”72. 

Esta proximidade com os empobrecidos, com os últimos, com aqueles “sem nome”, 

que estavam à margem, que compunham as periferias humanas e existenciais, configura-se 

como o estilo da vida nazarena de Jesus, em seu tempo. É a partir dos últimos, tendo a Bíblia 

nas mãos que se começa a redescobrir, ainda que de forma limitada, uma presença ativa e 

consciente dos batizados na vida da Igreja. A Bíblia vai abrindo uma nova perspectiva na 

compreensão da doutrina, confere maior convicção à prática da fé. Ela vai deixando de ser o 

livro temido: “quem lê a Bíblia fica doido”, ditado popular muito repetido na época, para ser 

o livro que desperta e impulsiona para a missão. Se antes ela era restrita às mãos do clero e a 

alguns poucos estudados, cada vez mais, a Bíblia passava a fazer parte do cotidiano das 

pessoas73. Posteriormente será uma luz diante dos problemas e desafios das famílias e 

comunidades. 

O encorajamento para a defesa da Igreja e da doutrina cristã aos poucos vai gestando 

um novo sentido de pertença à Igreja. Ainda que não fosse de forma explícita, aqueles 

missionários, com a Bíblia nas mãos, inauguravam, a partir da periferia, uma nova prática 

eclesial. Ao percorrerem as comunidades com as “aulas bíblicas”74 para defenderem a fé 

diante dos ataques protestantes, os católicos iam se constituindo sujeitos ativos na Igreja e 

esta prática começava a reverter, de forma humilde, mas incisiva, o clima de passividade 

instaurado pelo modelo eclesial de cristandade da época. Se a vida de Nazaré é uma vida 

marcada pela ação do Espírito na história, pode-se dizer que um sopro do Espírito começava 
                                                 

71 A realidade da migração é experimentada, sobretudo, nos trabalhos desenvolvidos em algumas 
localidades do Estado do Mato Grosso desde à década de 1970. Cf. Parte I - 3.3 A Boa Nova no Mato Grosso, 
p. 95. 

72 É o princípio, ainda em germe, não desenvolvido, do que Codina fala em relação aos pobres, 
quando trata da passagem de uma visão como simples objeto para uma nova visão como “sujeito eclesial” e 
que veremos adiante como “potencial evangelizador” dos pobres. Cf. DP 1.147; cf. DAp. 368. 

73 Cf. GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 36. 
74 Cf. Parte I - 1.6 MAPE, uma resposta aos desafios da fé, p. 48. 
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a gerar algo novo naquelas periferias de Alto Jequitibá, antes mesmo dos avanços advindos 

do Concílio Vaticano II. Tinha início um apostar na ação evangelizadora do povo fiel das 

comunidades, uma iniciativa, que na linha de pensamento de Codina, acontece em moldes 

nazarenos, e lança as bases de efetiva ação missionária deste povo que viria a ser chamado 

de “sujeito eclesial” (cf. DAp 497)75.  

Nesta ação missionária começava a surgir, ali, a partir dos pobres, a partir de baixo 

ainda que em germe, um despertar para uma nova forma de agir e de ser presença cristã na 

comunidade. Ainda que a motivação fosse apologética, ela despertava algo novo nas pessoas 

que abraçavam aquela dinâmica missionária. A ação missionária de batizados, percorrendo 

as comunidades com a Bíblia nas mãos, esclarecendo com desenvoltura os pontos de 

doutrina e animando a vida de fé, trazia um novo ânimo eclesial. Um novo ardor missionário 

tomava conta de algumas pessoas que não mediam esforços para percorrer longas distâncias 

a pé ou de bicicleta e tinham disposição para passar horas discorrendo sobre as questões da 

fé, apoiados na Palavra de Deus76. 

Era uma ação que, embora localizada e com seus limites, se revelava, de certo modo, 

constituidora de um novo sentido para a vivência da fé. Embora o teor do anúncio fosse 

ainda apologético, a dinâmica iniciada com “aulas bíblicas” do Pe. Geraldo da Silva Araújo 

e, posteriormente com as “Semanas Bíblicas”, permitiam que os fiéis leigos, pessoas 

simples, do meio do povo, com seu jeito e linguagem usuais desenvolvessem, ainda que de 

forma limitada pelos condicionamentos da época, uma nova forma de presença 

evangelizadora naquelas comunidades. Acorriam-se aos encontros nas capelas das 

comunidades, não apenas para a missa ou para as práticas devocionais como a reza do terço 

e da novena ou para a festa do padroeiro com suas procissões. Era para um estudo bíblico, 

coordenado por pessoas da comunidade. Constituía um pequeno passo no qual os leigos 

começavam a ter voz ativa nas comunidades, ao menos no âmbito da vida da pequena 

comunidade. Isso se dava no encontro com a Palavra de Deus e com seu uso constante.  

A designação das lideranças como “Pioneiros do Evangelho” fazia com que eles se 

sentissem valorizados e, em germe, imbuídos de uma importante missão na Igreja. O contato 

com a Palavra de Deus ia, aos poucos, gestando um novo modo de viver a fé. 

                                                 
75 Ao tratar deste tema, Cleto Caliman aponta a hipótese de que “o aggiornamento do Concílio se 

efetiva pelo reconhecimento do novo sujeito eclesial e de sua práxis não como concessão ou desvio, mais ou 
menos tolerado pela "ortodoxia", mas como expressão legítima da práxis cristã dos pobres e, por isso, 
expressão legítima da intenção fundamental do Concílio. Esse caminho constituiria então a real chance de uma 
Igreja no mundo pós-moderno.” CALIMAN, Cleto. Igreja, Povo de Deus, Sujeito da Comunhão Eclesial. 
Horizonte, Belo Horizonte, v. 9, n. 24, p. 1047-1071, dez. 2011. Cito p. 1067. 

76 Cf. COSTA. Bodas, p. 16-17. 
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Embrionariamente, parece preparar as bases para um novo modo de “ser Igreja” que viria a 

tomar corpo a partir do Concílio Vaticano II. Mas pode-se dizer que, naquelas periferias, 

começava a ser gestada a Igreja dos “nazarenos” (cf. At 24,5), ou, na terminologia usada por 

João XXIII, a “Igreja dos pobres”77. Possivelmente, as bases de um despertar para a 

dimensão missionária a partir de baixo, a partir dos pobres. Neste sentido, Jon Sobrino 

resgata uma citação de Moltmann na qual reafirma a missão como constitutiva da Igreja: “É 

preciso ir aprendendo que não é a Igreja que ‘tem’ uma missão; ao contrário, é a missão de 

Cristo que cria para si uma Igreja. Não se deve compreender a missão a partir da Igreja, mas 

antes a Igreja a partir da missão”78. Se é a missão que vai constituindo a Igreja, uma nova 

dinâmica missionária que leva o povo a aproximar-se da Palavra de Deus e, por meio dela, a 

um encontro com o Senhor. Esse encontro tem força para gerar uma identidade nova ou um 

novo modo de ser Igreja a partir da missão. A dinâmica do MOBON, ainda como 

Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho (MAPE), embrionariamente, contribuiu 

para este encontro com o Senhor por meio da Palavra de Deus e, em decorrência disso, 

alimentou no povo um novo modo de viver a fé, a partir de baixo, a partir dos pobres, um 

novo modo de ser Igreja e de nela atuar. É o que se busca verificar adiante. 

No desenvolver da caminhada dá-se conta de que este trabalho assume esta dimensão 

“nazarena” no que diz respeito à formação e animação de pequenas comunidades eclesiais. 

A mudança provocada pelo Concílio Vaticano II produz uma guinada na linha de trabalho 

que favorece e aprofunda o encanto com a Palavra de Deus que, nas mãos dos leigos, dos 

pobres, floresce em variadas iniciativas que se desenvolvem nas periferias eclesiais. 

6.2 Periferias eclesiais 

Na segunda fase do MAPE (1966 a 1978)79, com o advento do Concílio Vaticano II, 

começam os desdobramentos que darão origem ao que virá a ser o MOBON. O trabalho de 

evangelização se fortalece na Diocese de Caratinga e começa a se espalhar para outras 

dioceses de Minas, do Espírito Santo e do Mato Grosso. É possível identificar os sinais da 

“vida de Nazaré” no avanço do trabalho missionário nas periferias. Tendo ultrapassado, não 

sem a resistência de alguns, a dinâmica apologética, o trabalho dos “Pioneiros do 

                                                 
77 Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 25-26. 
78 SOBRINO, Jon. Ressurreição da Verdadeira Igreja. São Paulo: Loyola, 1982. p. 267. 
79 Cf. Parte I - 2 Do MAPE ao MOBON, p. 52. 
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Evangelho” volta-se agora para a formação de lideranças para as comunidades católicas80, 

para a animação de comunidades e para a implantação dos grupos de reflexão da Bíblia. Isto 

se dá por meio de cursos bíblicos81, coordenados por leigos, realizados em pequenas 

comunidades, em sua maioria localizadas na zona rural e nas periferias das cidades. Em 

decorrência disso, a designação de periferias eclesiais, pois se tratava de um trabalho de 

fortalecimento da fé e da vida eclesial realizado pelas lideranças comunitárias, em áreas e 

situações de periferia. 

Os cristãos batizados, cheios de entusiasmo, tendo a Bíblia nas mãos, vão se 

descobrindo, nesta fase, como “apóstolos”, com a missão de anunciar a Boa Nova do 

Evangelho aos demais irmãos. Trabalhadores rurais e donas de casa, pequenos sitiantes e 

trabalhadores do comércio, começavam um serviço de anúncio do Evangelho para outras 

pessoas em igual condição. Saíam pelas roças, com os cursos bíblicos, formavam grupos de 

reflexão, que passavam a funcionar nas casas reunindo os vizinhos e organizavam 

comunidades e davam sustentação às existentes82. O jeito humilde do povo, o linguajar 

comum, a partilha das mesmas situações sofridas, facilitavam a comunicação e criavam uma 

identidade própria, um ambiente de confiança favorável ao enraizamento da Palavra de 

Deus. A partir deste trabalho nasceram muitas comunidades que revigoraram as paróquias 

da zona rural e da periferia das cidades. Leigos e leigas, “gente simples” evangelizando 

“gente simples”, de “nazaré para nazaré”.  

O eixo do trabalho estava em partir da Palavra de Deus. Os Pioneiros do Evangelho 

tinham a Bíblia nas mãos e com ela ganhavam segurança em sua vida e em seus trabalhos 

missionários nas comunidades. Todos os que participavam dos cursos e encontros eram 

incentivados a levar a Bíblia. Quem não a tinha, era incentivado a adquiri-la. Os cursos de 

base com a liderança e o repasse desses nas comunidades, bem como os grupos de reflexão, 

contribuíam para um contato direto com a Palavra. Isso vai conduzindo não apenas a uma 

nova compreensão da fé, mas a um novo modo de vivê-la em comunidade: uma fé 

testemunhal, com a preocupação de viver a Palavra e um novo modo de agir, no meio 

familiar: fraterno, sereno e comprometido com a participação dentro da comunidade e para 

                                                 
80 Lideranças aqui indicam as pessoas que passavam pelos cursos de base ou cursos de formação na 

dinâmica do MAPE, posteriormente, MOBON e depois colocavam-se à disposição para repassar os cursos nas 
comunidades. Um trabalho multiplicador no qual o povo evangeliza o povo. Cf. Parte I - 2.3 Boa Nova um 
apelo à conversão, p.60. 

81 Nesta fase, as semanas bíblicas próprias da primeira fase, vão aos poucos dando lugar aos cursos de 
Pré Boa Nova e Boa Nova, mas conservam a marca de funcionar como uma espécie de “divisor de águas” na 
vida das pessoas. Provocam uma conversão pessoal e levam a um maior engajamento na vida da comunidade 
local na qual vivem. Cf. Parte I - 2.3 Boa Nova um apelo à conversão, p. 60. 

82 Cf. Parte I - 2.5 Cursos de base e de formação de lideranças, p. 67. 
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além dela com as ações missionárias por meio de cursos em outras comunidades e 

paróquias. Traços desse avanço que superava a apologética e incutia na liderança uma 

dimensão “apostólica” podem ser vistos em uma orientação para o trabalho missionário e 

catequético dos “Pioneiros do Evangelho” desta época: 

Por aqui vamos redescobrindo que a nossa catequese não pode ser 
simplesmente informativa. Decorativa. Ela deve ser transmissão de uma 
vida. Os apóstolos não exigiam de seus ouvintes que eles soubessem de cor 
a doutrina. Mas, que eles iniciassem uma vida de conversão e de 
testemunho. Como os apóstolos, devemos apresentar a mensagem cristã, 
como um acontecimento, diante da qual ninguém pode ficar passivo. A 
Palavra de Deus deve ser anunciada de tal modo que leve o ouvinte a tomar 
uma posição. Para se conseguir isto, o ministro da Palavra deve levar em 
conta a situação daqueles a quem se dirige83. 

Destaca-se a importância do testemunho de vida da parte dos “apóstolos”, de quem 

conduz os encontros bíblicos e o cuidado de apresentar a mensagem cristã como um 

“acontecimento”. Isto revela a preocupação com a centralidade da pessoa de Jesus no 

mistério da Encarnação, por isso o apelo a não ficar na passividade e assumir uma atitude 

ativa e missionária. Isso comportava, primeiramente, um apelo à conversão, à mudança de 

vida. Revela-se um esforço para que Palavra toque a vida dos participantes, para que haja 

uma busca de aproximação entre Bíblia e vida, entre a Palavra de Deus e a realidade. No 

entanto, o horizonte desta mudança de vida parece ainda restrito aos desafios da vida 

familiar e comunitária, cuja ação social é compreendida na linha da solidariedade humana, 

mas não comporta ainda uma visão crítica da compreensão da situação de injustiça social. 

Este parece ser o horizonte de preocupação dominante nesta fase do Movimento da Boa 

Nova. 

O trabalho de evangelização contempla o anúncio da Palavra e o testemunho. Busca-

se a transformação da realidade familiar e comunitária, mas o despertar para a necessidade 

de uma mudança social, só acontecerá em um momento posterior. Neste sentido importa 

retomar que a evangelização, em seu significado, em seus modos fundamentais e princípios 

de ação deve ser buscada ou deduzida a partir do modo de ser, de agir, e de evangelizar de 

Jesus. Isto nos é apontado pela Evangelii Nuntiandi, que procura, a partir da nova visão de 

revelação do Concílio Vaticano II, indicar o caminho para a evangelização, no qual, Jesus é 

“o primeiro e maior dos evangelizadores” (EN 7). Ela aponta os modos de evangelizar 

através dos quais a Igreja torna presente a Boa Nova de Jesus e se constitui como 
                                                 

83 MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. Fidelidade ao 
Evangelho. Manhumirim: O Lutador, 1969. p. 7. 
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continuadora de sua missão. Estes modos são: o anúncio da Palavra de Deus (EN 11 e 15), o 

testemunho de vida dos cristãos (EN 22) e a ação transformadora (EN 4, 27, 31).  

Mas a evangelização não seria completa se ela não tomasse em 
consideração a interpelação recíproca que se fazem constantemente o 
Evangelho e a vida concreta, pessoal e social, dos homens. É por isso que a 
evangelização comporta uma mensagem explícita, adaptada às diversas 
situações e continuamente atualizada: sobre os direitos e deveres de toda a 
pessoa humana e sobre a vida familiar, sem a qual o desabrochamento 
pessoal quase não é possível, sobre a vida em comum na sociedade; sobre a 
vida internacional, a paz, a justiça e o desenvolvimento; uma mensagem 
sobremaneira vigorosa nos nossos dias, ainda, sobre a libertação (EN 29). 

Os três modos de evangelizar apontados na EN se implicam mutuamente e deles 

dependem a ação evangelizadora da Igreja e o sentido de sua presença e missão no mundo. 

Neste sentido confirma Jon Sobrino:  

Segundo a Evangelii Nuntiandi, a evangelização é levada a cabo através da 
(1) proclamação verbal da Boa Nova, (2) do testemunho da própria vida, e 
(3) de uma práxis transformadora. Desta forma, embora a Evangelii 
Nuntiandi não analise a relação entre as três dimensões, pois se limita a 
apresentá-las, presta o inegável serviço de terminar com uma concepção 
simplista de evangelização, pois “nenhuma definição parcial e fragmentária 
reflete a realidade rica, complexa e dinâmica que a evangelização 
comporta, a não ser com o risco de empobrecê-la e até mutilá-la” (EN 7)84. 

Neste momento de sua trajetória, o MOBON, ainda carente de um despertar ou de 

uma abertura para a dimensão sociopolítica, apresentava a Bíblia como o “Livro da vida”. 

Com essa prática, levava a pessoa a sair da passividade, mudar de vida e a assumir uma 

atitude participativa na comunidade. O “levar em conta” a situação daqueles a quem se 

dirige a Palavra, sinaliza a abertura para que o destinatário dos encontros desenvolvesse o 

seu dinamismo missionário. O objetivo era levar a pessoa a um crescimento na fé e no 

compromisso familiar e comunitário. Este encontro dos pobres com a Palavra de Deus 

contribuía para o despertar de seu potencial evangelizador e para o fortalecimento da 

dimensão missionária da Igreja85. Neste sentido importa retomar Codina que, a partir da 

experiência de Jesus em Nazaré, afirma uma “conaturalidade” do povo para com o Reino de 

                                                 
84 SOBRINO, Ressurreição, p. 268-269. 
85 Neste sentido se aproximava das conclusões da III Conferência Geral do Episcopado Latino-

americano em Puebla (1979). “O compromisso com os pobres e oprimidos e o surgimento das Comunidades de 
Base ajudaram a Igreja a descobrir o potencial evangelizador dos pobres, enquanto estes a interpelam 
constantemente, chamando-a à conversão e porque muitos deles realizam em sua vida os valores evangélicos 
de solidariedade, serviço, simplicidade e disponibilidade para acolher o dom de Deus” (DP 1.147). 
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Deus. Esta conaturalidade expressa a ação do Espírito no povo e por meio dele na Igreja e 

no mundo: 

podemos afirmar. que o Espírito lhes confere uma especial conaturalidade 
com o Reino de Deus, abre os olhos do coração para que possam 
compreender o que os sábios, que confiam em sua própria sabedoria, não 
conseguem captar. Isso explica por que o povo simples da Galileia estava 
sintonizado com Jesus, enquanto os escribas e fariseus e os sacerdotes o 
rejeitavam. Os pobres compreendem com facilidade que o Reino é um 
projeto de vida e de justiça que se opõe à idolatria do dinheiro, de Mamom, 
que é a causa dos males e da pobreza do povo (Mt 6, 24)86. 

Em sintonia com Puebla, a dinâmica de evangelização do MOBON amparava o 

despertar do “potencial evangelizador dos pobres” (DP 1147) e assegurava a sua prática nas 

comunidades. A falta de formação escolar, doutrinária e teológica, muito necessária para o 

serviço de evangelização é, de certo modo, suprida por esta especial conaturalidade 

conferida aos pequeninos pelo Espírito (cf. Mt 11, 25). Pessoas que, a partir de sua realidade 

de vida, de sua vivência de fé e de sua experiência de vida em comunidade se colocavam a 

serviço da evangelização. A ação do Espírito configurava no povo o sensus fidelium, como 

expresso na Lumen Gentium 1287; que os levava a intuir na vida e por meio dela, na 

simplicidade de coração, os conteúdos da fé. Também o Papa Francisco se liga ao Concílio e 

reforça essa mesma dimensão: 

Em todos os batizados, desde o primeiro ao último, atua a força 
santificadora do Espírito que impele a evangelizar. O povo de Deus é santo 
em virtude desta unção, que o torna infalível “in credendo”, ou seja, ao 
crer, não pode enganar-se, ainda que não encontre palavras para explicar a 
sua fé. O Espírito o guia na verdade e o conduz à salvação. Como parte do 
seu mistério de amor pela humanidade, Deus dota a totalidade dos fiéis 
com um instinto da fé – o sensus fidei – que os ajuda a discernir o que vem 

                                                 
86 Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 49. “podemos afirmar que el Espíritu les confiere a ellos 

una especial connaturalidad con el Reino de Dios, les abre los ojos del corazón para que puedan comprender lo 
que los sabios, que se fían de su propia sabiduría, no logran captar. Esto explica por qué el pueblo sencillo de 
Galilea sintonizaba con Jesús, mientras los escribas y fariseos y los sacerdotes lo rechazaron. Los pobres 
comprenden con facilidad que el Reino es un proyecto de vida y de justicia que se opone a la idolatría del 
dinero, de Mammón, que es la causa de los males y la pobreza del pueblo (Mt 6,24).” 

87 “O Povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo, difundindo o seu 
testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade oferecendo a Deus o sacrifício de louvor, fruto dos 
lábios que confessam o Seu nome (cf. Hb. 13,15). A totalidade dos fiéis que receberam a unção do Santo (cf. 
Jo. 2,20.27), não pode enganar-se na fé; e esta sua propriedade peculiar manifesta-se por meio do sentir 
sobrenatural da fé do povo todo, quando este, ‘desde os Bispos até ao último dos leigos fiéis’, manifesta 
consenso universal em matéria de fé e costumes. Com este sentido da fé, que se desperta e sustenta pela ação 
do Espírito de verdade, o Povo de Deus, sob a direção do sagrado magistério que fielmente acata, já não recebe 
simples palavra de homens, mas a verdadeira palavra de Deus (cf. 1 Ts. 2,13), adere indefectivelmente à fé 
uma vez confiada aos santos (cf. Jd. 3), penetra-a mais profundamente com juízo acertado e aplica-a mais 
totalmente na vida” (LG 12). 
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realmente de Deus. A presença do Espírito confere aos cristãos uma certa 
conaturalidade com as realidades divinas e uma sabedoria que lhes permite 
captá-las intuitivamente, embora não possuam os meios adequados para 
expressá-las com precisão (EG 119).  

Na dinâmica do MOBON, a aproximação entre a Bíblia e a vida era facilitada pelo 

próprio contexto social e pelos sofrimentos enfrentados pelo povo, pelos pobres. Isto lhes 

permitia captar, pela ação do Espírito, o sentido da fé e lhes conferia uma abertura para o 

Reino de Deus. Aos poucos aqueles que tinham uma participação na vida eclesial, guiada 

pelas tradições recebidas e alimentada por uma simples devoção, começam a descobrir-se 

como pessoas importantes na Igreja. Um ensaio do que posteriormente veio a emergir na 

liderança formada pelo MOBON: a consciência de ser membro vivo da Igreja e possuidor de 

uma missão na comunidade. Começavam a descobrir-se como “apóstolos”, em alusão à 

atividade dos apóstolos de Jesus nos evangelhos, com a missão de serem anunciadores da 

Boa Nova de Jesus. Nascia um espírito de liderança no meio das pessoas da comunidade que 

se inseriam naquela dinâmica motivada pelos multiplicadores dos cursos bíblicos nas 

comunidades. Nestas periferias eclesiais, uma expressão da vida “nazarena” que aflorou em 

meio aos trabalhos desenvolvidos pelos “Pioneiros do Evangelho”. 

Se nestas fases iniciais predominam as periferias humanas e eclesiais, nas duas fases 

posteriores alargam-se para a dimensão da práxis transformadora, ou para o compromisso 

social assumido à luz da fé, que aqui é nomeada como periferias sociopolíticas.  

6.3 Periferias sociopolíticas 

Sem distanciar-se das periferias humanas e eclesiais, a terceira e quarta fases 

apresentadas no primeiro capítulo desta pesquisa, expandem-se para o que se pode 

denominar de periferias sociopolíticas. Isto se dá depois da criação da Casa do MOBON 

(1979)88, mas não necessariamente por causa dela, pois o trabalho se estendia para além do 

alcance dos cursos promovidos nesta casa. O envolvimento das lideranças do Movimento da 

Boa Nova, até então, estava voltado para o serviço de evangelização na perspectiva de uma 

atuação intraeclesial. Dando um passo adiante, posteriormente, abriu-se para a práxis 

transformadora por meio de um engajamento sociopolítico entendido como um 

desdobramento da caminhada de fé no seguimento a Jesus.  

                                                 
88 Cf. Parte I - 3 MOBON: Movimento da Boa Nova, p. 84. 
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Os envolvidos pela dinâmica de ação evangelizadora do MOBON começavam a 

engajar-se em sindicatos de trabalhadores, em associações de pequenos produtores, de 

bairro, de mulheres, na luta pela conquista da terra. Abraçavam essas lutas sociais como um 

apelo vindo do Evangelho para a defesa da vida e da dignidade das pessoas. Em sintonia 

com os apelos da Igreja em Puebla: “As profundas diferenças sociais, a extrema pobreza e a 

violação dos direitos humanos – que ocorrem em muitas regiões – são desafios à 

evangelização” (DP, 90). Vários relatos indicam que a participação nos cursos promovidos 

pelo MOBON e repassados pela liderança nas comunidades, bem como a influência dos 

grupos de reflexão, que surgiam a partir do trabalho missionário nas comunidades, ajudaram 

no despertar para o engajamento sociopolítico. O serviço à evangelização, buscava não 

apenas a conversão pessoal e a participação na comunidade de fé, despertava para 

transformação social. Isto revela uma presença que ultrapassa a prática caritativa e situa o 

MOBON na linha das exigências de Puebla: 

Era preciso cumprir, antes de tudo, as exigências da justiça, para não ficar 
dando como ajuda de caridade aquilo que já se deve em razão da justiça; 
suprimir as causas, não só os efeitos dos males e organizar os auxílios de 
forma tal, que os que recebem se libertem progressivamente da 
dependência externa e se bastem a si mesmos (DP 1146).  

Eis o testemunho de um líder de comunidade, que aos poucos ia abraçando as 

organizações sociais e políticas, motivado pela dinâmica de ação evangelizadora do 

MOBON: 

O que fez eu (sic) entrar na política e ser político foi realmente a Igreja, o 
trabalho de Igreja. Porque não vale a pena eu falar que rezo ou que estou na 
Igreja, se eu não tiver fazendo o trabalho pelo social, trabalho em prol do 
mais sofrido, daquele que precisa. Então, isso aí foi o MOBON, os 
trabalhos do MOBON que fez a gente enxergar que a política estava 
caminhando para o lado errado, favorecendo às vezes um grupo e a massa 
sofrida que precisava tava (sic) a Deus dará. Então, o nosso trabalho, na 
paróquia, aqui no MOBON fez a gente ver que precisava entrar na política. 
Pra ter alguém com consciência cristã para entrar na política89. 

Do encontro com a Palavra de Deus e com a realidade sofrida vivida pelo povo 

nasceu um apelo evangélico para a ação a favor da vida. Isso se dava aos poucos e depois de 

um longo caminho de fortalecimento da fé em comunidade. Este apelo a favor da vida e da 

                                                 
89 Testemunho colhido e relatado por Fabrício: OLIVEIRA, Fabrício Roberto Costa. Religião e 

participação Política: Considerações sobre um pequeno município brasileiro. E-Cadernos CES, v.13, 2011, p. 
54. Disponível em: <http://journals.openedition.org/eces/568>. Acesso em: 01 mar. 2020. 
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busca da justiça levava a buscar meios ou caminhos para a transformação desta realidade. A 

fé se desdobrava em uma práxis transformadora das situações de injustiça. As reflexões e os 

cursos realizados iam evidenciando uma nova consciência eclesial, uma nova forma de 

colaborar na edificação do Reino de Deus. A fé levava ao agir, ao envolver-se, a buscar 

alternativas ou ferramentas que podiam ajudar a transformar a situação em que viviam. Esse 

despertar da consciência para o engajamentos social acontecia, sobretudo, a partir dos 

estudos bíblicos que ajudavam a ler a realidade da vida a partir do projeto de Deus para o 

seu povo (AT) e a partir da prática solidária de Jesus em seu tempo (NT). Paulatinamente, os 

cursos de formação do MOBON, as reuniões dos grupos de reflexão, a dinâmica de repasse 

dos cursos nas comunidades, ação do povo das comunidades, iam despertando uma nova 

visão sobre a realidade e criando força para um novo posicionamento diante dela. 

Começava a acontecer uma procura pelas ferramentas sociais que permitissem 

concretizar os anseios evangélicos de vida e esperança para todos (cf. Jo 10,10)90. Não sem 

limitações e até com atitudes radicais ou ambíguas, nascidas da “boa vontade” interior e 

fruto de uma caminhada espiritual em sintonia coma a realidade vivida, surgia uma nova 

forma de olhar para a situação social e de reagir diante dela. Palavras e obras, oração e ação, 

fé e vida se entrelaçavam e despertavam novas atitudes. O Evangelho se tornava próximo do 

povo e de sua realidade, conferia um novo modo de ser aos que participavam da dinâmica do 

MOBON. Algo talvez semelhante ao que a vida de Jesus vai fazendo despertar nos seus 

discípulos a partir da sua “vida em Nazaré”. Suas palavras e ações conduziam os discípulos 

a um novo modo de olhar para a realidade e a um novo modo de ser e de agir diante dos 

acontecimentos (cf. Mt 5, 17-48). 

Codina referenda essa articulação entre fé e vida, entre o crer em Deus e o buscar 

formas de concretização dos ideais do Reino de Deus entre os homens. Ele destaca que é 

voltando a Nazaré que se alcança a compreensão de que o anúncio do Reino de Deus não se 

limitava a uma dimensão interior ou puramente escatológica, mas implicava uma ação 

histórica. Um compromisso com a vida: 

A vida e a morte de Jesus está marcada pela sua opção pelos pobres e 
marginalizados, pela defesa de tudo aquilo que ataca a vida do povo. Jesus 
de Nazaré é pobre, humilde, simples, servo, solidário e, acima de tudo, 
compassivo e misericordioso. Pecado é tudo aquilo que matou o Filho de 
Deus e continua a matar os filhos e filhas de Deus (Arcebispo Romero). A 

                                                 
90 Cf. Parte I - 3.4 Engajamento sociopolítico: resposta aos desafios da vida, p. 100. 
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ressurreição de Jesus é o endosso do Pai às suas opções e o triunfo da vida 
sobre a morte, a ressurreição de uma vítima91. 

Algo semelhante se processava na dinâmica que envolvia as lideranças que 

participavam do MOBON. E isso se dava a partir das periferias, humanas, eclesiais e 

sociopolíticas. Leigos e leigas das comunidades, em pequenos municípios, vivendo a fé de 

um jeito concreto, comprometido com a vida, na busca de dias melhores para todos e no 

anseio de ser solidários com os sofridos. Uma atitude que parece ser uma resposta ao clamor 

do Espírito que vem em socorro dos últimos, que transforma os simples e humilhados em 

agentes de transformação social, a partir de baixo, das periferias.  

Se Nazaré é um lugar teológico que nos permite compreender a vida e a missão de 

Jesus92, as periferias humanas, eclesiais e sociopolíticas na qual nasce e se desenvolve a 

dinâmica de ação evangelizadora do MOBON configuram um lugar teológico que nos 

permite captar a ação de Deus em meio a seu povo. A vida e o trabalho missionário dos 

leigos, pessoas simples e pobres que compõem o Movimento da Boa Nova configuram um 

“lugar teológico”93 onde Deus se revela a seu povo e nos remete ao louvor de Jesus: “Eu te 

louvo, ó Pai, [...] porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos 

pequeninos” (Mt 11,25). 

As semanas bíblicas e posteriormente, os cursos bíblicos oferecidos pelo MOBON, 

favoreciam aos seus participantes, não apenas um encontro com a Bíblia, mas um encontro 

                                                 
91 Cf. CODINA, Una Iglesia nazarena, p. 135. “La vida y muerte de Jesús está marcada por su opción 

por los pobres y marginados, por su defensa de todo aquello que ataca la vida da del pueblo. Jesús de Nazaret 
es pobre, humilde, sencillo, servidor, solidario y, sobre todo, compasivo y misericordioso. Pecado do es todo 
aquello que mató al Hijo de Dios y sigue matando a los hijos e hijas de Dios (Mons. Romero). La resurrección 
de Jesús es el aval del Padre a sus opciones y el triunfo de la vida sobre la muerte, la resurrección de una 
víctima.” 

92 Cf. Ibid., p. 21. 
93 Luiz Carlos Susin ajuda a explicitar o “lugar teológico” dos pobres dentro do conjunto dos lugares 

teológicos da teologia fundamental. Ele se reporta à sistematização de Melchior Cano que aponta como lugares 
teológicos as Escrituras, a Tradição Apostólica, os Sínodos e Concílios, o Magistério e os teólogos. Sinaliza 
que este esqueceu a Liturgia e que as igrejas locais podem ser consideradas lugares teológicos. E ainda destaca 
o necessário “refinamento” para o devido entendimento deste termo: “‘lugar teológico’ é, antes de tudo, a 
‘realidade’ que, interpretada teologicamente como se interpreta um texto, desvela suas conexões e seu 
significado, remetendo ao significante, à condição humana e, em última análise, a Deus mesmo.” Ele conclui 
que: “A teologia latino-americana elaborou, com o respaldo bíblico e dos melhores momentos da Igreja, o 
‘lugar teológico’ dos pobres, do povo de carne e osso, como real lugar da particularidade inclusiva, da 
preferência a partir da qual se abraça e se realiza, na paciência e na esperança, a universalidade. Não separa, 
mas relaciona realisticamente lugar teológico e lugar social ou sociológico, desvela e assume o interesse 
subjacente à forma de elaborar teologia.” SUSIN, Luiz Carlos. Os pobres como “lugar teológico”: uma questão 
de hermenêutica crucial de nosso tempo. IN: SOTER. Deus é vida: desafios, alternativas e o futuro da América 
Latina e do Caribe. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 170 e 179. Jon Sobrino defende que: “os pobres são o 
autêntico lugar teológico da compreensão da verdade e da práxis cristã, e por isso também da constituição da 
Igreja.” SOBRINO, Ressurreição, p. 102. Ele aprofunda ainda mais este sentido ao retomar adágio de Cipriano 
extra ecclesiam nulla salus, recriando-o a partir dos pobres ao qual dedica uma obra: “Fora dos pobres não há 
salvação”. Cf. SOBRINO, Jon. Fora dos pobres não há salvação. São Paulo: Paulinas, 2008. 
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pessoal com o Senhor, uma experiência de fé que dava condições às pessoas de se 

descobrirem seguidoras de Jesus. Ainda que de forma não tematizada, criavam-se condições 

para que fizessem a experiência da vida de Nazaré, de encontro com o Senhor. Essa prática 

provocava o desejo de seguir Jesus, de viver a Palavra, de traduzir o Evangelho em atos, de 

recriar, na realidade de sua vida e de sua história, as atitudes de Jesus como caminho para a 

transformação da realidade. Algo na linha do que a Conferência Geral do Episcopado 

Latino-americano e Caribenho em Aparecida veio a apresentar como “encontro pessoal” 

com o Senhor, recolhido das Palavras de Bento XVI:  

A todos nos toca recomeçar a partir de Cristo, reconhecendo que ‘não se 
começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo 
encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá um novo 
horizonte à vida e com isso uma orientação decisiva’ (DAp 12). 

Esta dimensão do encontro pessoal com o Senhor é reforçada por Francisco na 

Evangelii Gaudium: “Todos os cristãos, em qualquer lugar e situação que se encontrem, 

estão convidados a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo 

menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de procurá-Lo dia a dia, sem 

cessar” (EG 3). A experiência realizada nos cursos reenvia as pessoas à sua comunidade de 

origem e aí na convivência em comunidade é que devem testemunhar a Palavra, empenhar-

se no seu anúncio e traduzir o Evangelho em atitudes. É o que Codina expressa como a 

dimensão histórica do seguimento de Jesus, encarnada na vida, na realidade, pela ação do 

Espírito:  

O Espírito Santo age na história por meio das vítimas da história, ou seja, 
por meio dos pobres. Age, portanto, a partir da base, não de cima; a partir 
dos oprimidos, não das autoridades civis ou religiosas. O seguimento de 
Jesus passa pela kenosis, por um compromisso “encarnatório” e sem 
retorno junto aos pobres, para edificar o Reino de Deus. O Espírito do 
Senhor está onde está a verdadeira liberdade que, descendo ao submundo 
de todos os sofrimentos humanos, faz brilhar a partir dali a esperança da 
salvação de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que é amor e 
habita em nós94. 

Mesmo que não haja o uso desta expressão nos testemunhos e nos subsídios 

produzidos, é possível ver que o trabalho de evangelização desenvolvido pelo MOBON e a 

dinâmica de seus estudos bíblicos se ocupa dos “nazarenos” de nosso tempo. As pessoas 

envolvidas na dinâmica de ação evangelizadora do MOBON vão se descobrindo como 

                                                 
94 CODINA, Víctor. O Espírito do Senhor: força dos fracos. São Paulo: Paulinas, 2019. p. 198-199. 
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agentes de evangelização, como igreja viva e atuante, tornam-se corresponsáveis na missão 

evangelizadora e assim, conscientes de atuarem na história em função da edificação do 

Reino de Deus. A dinâmica do MOBON nasce e se desenvolve nas periferias, desperta um 

novo entusiasmo com Palavra de Deus e, aos poucos, acorda a esperança no meio do povo. 

Nas periferias eclesiais ele intensifica a formação de comunidades e contribui para o 

enraizamento dos fiéis na Igreja local: reforça o culto dominical, a participação na 

celebração eucarística e a consequente valorização comunhão eucarística como alimento 

para a vida e a missão. Nas periferias sociopolíticas desenvolve uma práxis transformadora 

na busca da justiça social por meio do engajamento livre e consciente em sindicatos, 

associações, movimentos populares e partidos políticos. 

Após a busca dos sinais de uma “vida nazarena” na trajetória do Movimento da Boa 

Nova, volta-se a atenção para a dimensão pneumatológica, para a presença do Espírito que 

move a Igreja a partir de baixo, dos pobres, das periferias e cujos sinais podem ser 

observados nas pessoas, nas comunidades e nos “Sinais dos Tempos”. Mantém-se como 

referência a reflexão teológica de Víctor Codina. 

6.4 Presença do Espírito 

Víctor Codina questiona o fato de a teologia identificar-se demais com o estilo do 

pensamento ocidental, pragmático, racionalista e secularizado, cuja imagem predominante é 

o homem exteriormente puritano, possuidor de uma ética oportunista, visando o lucro 

pessoal. Isto teria levado ao tecnicismo dos estudos bíblicos, ao pragmatismo da ortopraxis e 

ao racionalismo da secularização. Uma verdadeira “asfixia” teológica causada pelo 

esquecimento da dimensão do “Espírito”. Em decorrência disso, aflora um movimento 

contracultural: a busca das religiões orientais, o florescimento de grupos pentecostais e 

carismáticos e a busca de uma teologia “dionisíaca” e “selvagem”... Esta situação seria 

decorrência de um largo processo histórico que separou a teologia da vida cristã, o dogma da 

espiritualidade95: 

Durante os treze primeiros séculos da história da Igreja, a teologia foi 
pneumática, os grandes teólogos foram os grandes santos e a teologia era 
realmente sagrada, reflexão que brotava da vida do Espírito presente na 

                                                 
95 Cf. CODINA, Víctor. Lo pneumático en la Teología. In: VARGAS-MACHUCA, A. Teología y 

mundo contemporáneo: homenaje a K. Rhaner em su 7º cumpleaños. Madrid: Ed. Cristiandad, 1975. p. 115-
132. Texto publicado em: ID. Teología y experiência espiritual. Santander: Sal Terrae, 1977. p.16-32. Nas 
citações seguintes, optou-se pelo texto em sua primeira publicação, de 1975. 
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comunidade cristã. A teologia dos Padres Apostólicos, dos apologetas, dos 
Padres da Igreja, dos grandes papas, a teologia monástica e a primeira 
escolástica... foram teologias pneumáticas, vivas, nelas a razão era 
transfigurada pela mística. A teologia era bíblica, era uma reflexão 
espiritual sobre a Escritura96. 

É notável que Concílio Vaticano II tenha sacudido a Igreja como um vento forte97 e 

tenha impulsionado uma teologia marcadamente bíblica, histórica, pastoral, pneumática. 

Mas, apesar dos vários esforços para uma reaproximação, ainda permanece um divórcio 

entre a teologia e a vida cristã, entre o dogma e a espiritualidade. E, em decorrência deste 

divórcio, estamos diante desta dicotomia: uma teologia pouco pneumática e uma 

espiritualidade pouco teológica98. 

Para Codina, essa perda do sentido espiritual teria como motivo maior a separação da 

Igreja do Oriente que enfraqueceu a dimensão pneumática na Igreja do Ocidente. Em suas 

produções, em seu magistério e em sua presença e atuação pastoral, Codina tem feito o 

esforço de buscar caminhos para reavivar a dimensão pneumática da teologia ocidental. Ele 

procura desenvolver uma pneumatologia narrativa e prática, pois é através dos sinais 

narrativos que se torna manifesto a nós a presença do Espírito. Em um ensaio no qual 

procura discernir como o Espírito atua na Igreja e na história, ele aponta que enquanto o 

primeiro milênio cristão foi fortemente marcado por uma teologia e eclesiologia 

pneumáticas, o segundo milênio se caracteriza pelo esquecimento do Espírito. No entanto, 

apesar das graves consequências teóricas e práticas deste esquecimento, o Espírito continua 

a agir na Igreja através de ações proféticas, esta presença aflora com força no Concílio 

Vaticano II sacudindo a Igreja. O Espírito é que vivifica a Igreja: 

Sem o Espírito, a Igreja se reduziria a uma simples instituição jurídica, a 
uma mera organização de propaganda sociológica ou intelectual. Sem 
pneumatologia, a teologia degenera em ciência filosófica. O esquecimento 
da pneumatologia produz danos à Igreja, sua redescoberta, em 
contrapartida, a renova e dinamiza99. 

                                                 
96 Cf. CODINA, Lo pneumático en la Teología, p. 116. “Durante los trece primeros siglos de la 

historia de la Iglesia, la teología fue pneumática, los grandes teólogos fueron los grandes santos y la teología 
era realmente sagrada, reflexión que brotaba de la vida del Espírito presente en la comunidad cristiana. La 
teología de los Padres apostólicos, de los apologetas, de los Padres de la Iglesia, de los grandes papas, la 
teología monástica y la primera escolástica… fueron teologías pneumáticas, vivas, en las que la razón quedaba  
transfigurada por la mística. La teología era bíblica, era una reflexión espiritual sobre la Escritura.” 

97 Cf. CODINA, Creio no Espírito Santo, p. 49-70. 
98 Cf. CODINA, Lo pneumático en la Teología, p. 117. 
99 Cf. CODINA, Creio no Espírito Santo, p. 70. 
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O Espírito que vivifica a Igreja atua na história e a partir de baixo, das periferias, 

irrompe na América Latina de forma “vulcânica”, faz nascer as Comunidades Eclesiais de 

Base, irrompe uma nova maneira de fazer teologia, a partir do clamor dos pobres, dos 

cristãos comprometidos com a defesa da vida e com a luta pela justiça. O Espírito fortalece 

os mártires, os perseguidos e torturados pelos poderosos, dá-lhes resistência para não 

desanimarem diante das adversidades. O Espírito faz com que a história de dor se transforme 

em uma história justa, solidária, livre e fraterna. E, a partir desta hermenêutica do Espírito 

que age a partir de baixo, Codina articula as linhas para a elaboração de uma pneumatologia 

a partir da América Latina, uma pneumatologia em chave libertadora e suas consequências 

espirituais e pastorais, com validade para toda a Igreja universal. 

E essa pneumatologia que surgiu ultimamente, e que ainda está em 
processo de dar frutos maiores, é uma pneumatologia ligada aos pobres, 
aos excluídos: é uma pneumatologia que nasce da base, ao rés do chão, 
entre as dores do parto, em meio aos gemidos da criação e do povo. 
Desse modo foi-se produzindo uma síntese evangélica e teológica entre o 
Espírito e os pobres, entre a pneumatologia e a libertação dos pobres. Se 
Bento XVI pôde dizer em Aparecida que a opção pelos pobres estava 
implícita na fé cristológica (DAp 393), podemos agora acrescentar que a 
opção pelos pobres faz parte de nossa fé pneumatológica. Não poderia ser 
de outra maneira, porque o Espírito é quem nos leva a Jesus e, no confronto 
com a vida de Jesus de Nazaré, discerne-se o verdadeiro Espírito do 
Senhor100. 

Codina se propõe a aprofundar as dimensões subjetivas da experiência do Espírito e 

não se contenta com as dimensões objetivas da história da salvação – Escritura, instituição 

hierárquica e sacramental da Igreja –, pois “o mistério de Cristo é vivido na Igreja por força 

do Espírito. Refletir sobre a experiência cristã é a forma mais plena de conhecer o mistério 

de Cristo”101. Ele apresenta três categorias desta experiência cristã que não podem ser 

esquecidas pela teologia: os santos, a comunidade e os “Sinais dos Tempos”. A partir delas, 

apresenta-se aqui um correlato: a liderança formada pelo MOBON (os santos), a animação 

de comunidades a partir de sua dinâmica (a comunidade) e os sinais de vida nova que 

passam a ser reconhecidos a partir dos cursos do MOBON (os “Sinais dos Tempos”). A 

intenção é procurar captar, em cada uma delas, a presença e a atuação do Espírito. 

                                                 
100 CODINA, O Espírito do Senhor, p. 204-205. 
101 Cf. CODINA, Lo pneumático en la Teología, p. 119. “El misterio de Cristo es vivido en la Iglesia 

por la fuerza del Espíritu. Reflexionar sobre la experiencia cristiana es la forma más plena de conocer el 
misterio de Cristo.” 
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6.4.1 A presença do Espírito na liderança 

Codina vê os santos como “ícones do Espírito” para a comunidade cristã, ele os vê 

como um lugar teológico privilegiado102. Quando Deus comunica uma graça, um carisma, 

não o faz em função de um indivíduo, mas visa o bem de toda a Igreja. Em sua visão, a 

teologia dogmática, ao não tratar dos santos, relegando seu estudo à teologia espiritual como 

“ciência auxiliar”, se empobrece, tornar-se mais racional e ahistórica. A vida de fé dos 

cristãos, mesmo os desconhecidos, tem uma mensagem atual, manifesta a presença do 

Espírito que neles age e fala à Igreja: 

Na realidade, não apenas os santos são um lugar teológico, mas também 
todos aqueles que por incluir-se na categoria de “pobres” e 
“marginalizados” são objetos de predileção divina e com os quais o Senhor 
se identifica misteriosamente: [...], todos estes formam como um 
transfundo teológico do mistério do pecado e da morte, da debilidade do 
homem, da salvação gratuita de Deus, da teologia da descida de Cristo aos 
infernos, para desde aí, ressuscitar a nova vida. Sem este lugar teológico, a 
teologia se converte em ideologia anestesiante para elites intelectualizadas, 
um esteticismo perigoso dos países de consumo103. 

Codina inclui os pobres e marginalizados como lugar teológico ao lado dos santos. 

Por sua vez, em toda a sua trajetória, desde os começos até os dias atuais, a dinâmica de 

evangelização do MOBON contou com pessoas simples104, pobres e se colocou ao lado 

delas, como vimos acima ao tratar das periferias humanas, eclesiais e sociais. Pessoas da 

zona rural e das periferias, despossuídas de poder, em geral, sem estudos especializados e 

títulos acadêmicos, nas quais apostou, despertando-as para o estudo da Palavra da Deus e 

motivando-as a ser anunciadoras desta Palavra, numa atitude dinâmica de ligar a Bíblia com 

a vida. Os pobres se deixam guiar por sua fé como dom gratuito de Deus. 

                                                 
102 Isto se confirma pelo instinto de fé do próprio povo: “siempre que la teología oficial se aparta del 

pueblo, éste, movido por su instinto de fe (LG 12), se constituye en lugar teológico privilegiado y de forma 
connatural y profética recupera, a veces con ambigüedades, la parte da verdad que había sido olvidada”. 
CODINA, Víctor. Parábolas de la mina y el lago: Teología desde la noche oscura. Salamanca: Sígueme, 1990. 
p. 200. 

103 CODINA. Lo pneumático en la Teología, p. 121-122. “En realidad, no sólo los santos son un lugar 
teológico, sino también todos aquellos que, por incluirse en la categoría de ‘pobres’ y ‘marginados’, son objeto 
de la predilección divina, y con los cuales el Señor se identifica misteriosamente: […], todos éstos forman 
como un inmenso trasfondo teológico del misterio del pecado y da la muerte, de la debilidad del hombre, de la 
salvación gratuita de Dios, de la teología del descenso de Cristo a los infiernos, para de allí resucitar a nueva 
vida. Sin este lugar teológico, la teología se convierte en ideología anestizante para élites intelectualizadas, un 
esteticismo peligroso de los países del consumo. 

104 Também a Evangelii Gaudium usa a expressão: “pessoas simples” (cf. EG 13). 
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A fé, dom de Deus e de seu Espírito não depende da riqueza de meios 
pastorais humanos, mas da ação gratuita do mesmo Deus. Tomás de 
Aquino demonstrou que a fé não termina na formulação, mas em seu 
conteúdo, em Deus mesmo. Por outro lado, Deus atua com meios pobres 
também a nível eclesial. A palavra e a graça de Deus se fazem presentes 
nos pobres através dos meios pobres da vida cotidiana familiar, cultural e 
eclesial. 
Esses pobres possuem um verdadeiro sensus fidei, uma conaturalidade com 
os valores evangélicos e uma espiritualidade profunda, fruto sem dúvida do 
Espírito do Senhor que se derrama neles com abundância105. 

É pela ação do Espírito que leigos e leigas, pessoas de fé, vão se descobrindo 

chamadas por Deus e por Ele enviadas às comunidades como anunciadoras de Sua boa 

notícia. Notadamente, em cada fase desta trajetória do MOBON, enquanto caminho de 

formação bíblica continuada no meio do povo, há o domínio de uma preocupação diferente 

que corresponde a cada uma de suas fases desenvolvidas no Capítulo I desta pesquisa: a 

defesa da fé contra os ataques protestantes (1ª); o fortalecimento da vida de família e a 

organização de comunidade (2ª); e, recentemente, a defesa da vida e o exercício de uma 

práxis transformadora para que a sociedade seja justa e solidária (3ª e 4ª). Em cada uma 

delas, se manifestam os sinais de uma ação continuada do Espírito na vida do povo. 

O intento aqui é captar algo dessa ação do Espírito nesses “santos”, aqui 

identificados como as lideranças formadas pelo MOBON. Não se trata de pessoas perfeitas, 

mas de homens e mulheres que apesar de suas limitações e defeitos, em sua experiência de 

fé e em sua abertura para Deus, oferecem importante contribuição para o crescimento do 

Reino através do seu serviço evangelizador. Por meio delas é possível identificar a ação do 

Espírito no meio das comunidades. 

Com o trabalho das escolas bíblicas e posteriormente com os cursos de formação de 

lideranças, o povo vai saindo de uma situação de passividade eclesial e social e assumindo 

uma atitude missionária ativa, primeiramente eclesial – ainda antes do Concílio Vaticano II 

– e depois social. Pelo que se pode constatar, desde a primeira parte desta pesquisa, não se 

tinha muita clareza do caminho a ser feito. No entanto, as exigências das situações vividas, 

iluminadas pela Palavra de Deus foram descortinando os passos a serem dados. Esses fiéis, a 

quem foi confiada a Palavra de Deus e a quem foi incentivado o trabalho missionário 

constituem esse “lugar teológico” e nelas age o Espírito Santo106. 

                                                 
105 CODINA, Víctor. A fé do povo pobre. In: Perspectiva Teológica. Belo Horizonte. v. 27, n. 72. p. 

185, mai./ago. 1995 
106 O que se reforça com a compreensão de Susin: “Lugar teológico é, antes de tudo, a ‘realidade’ que, 

interpretada teologicamente como se interpreta um texto, desvela suas conexões e seu significado, remetendo 
ao significante, à condição humana e, em última análise, a Deus mesmo” SUSIN, Luiz Carlos. Os pobres como 
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A busca sincera de responder aos desafios de cada momento, feita a partir da fé, na 

simplicidade de coração, imbuída de amor a Deus e à Igreja, tornou-se terreno fecundo para 

a ação do Espírito. Esses fiéis, homens e mulheres do povo, podem ser identificados como 

os “santos” aos quais o Espírito confere o seu carisma, os seus dons. E por meio deles, o 

Espírito age no seio da Igreja e da sociedade. Pela ação do Espírito inicia-se um processo de 

ruptura com a passividade a que era relegado o povo cristão.107 Trata-se de uma ação de 

Deus, que por meio do Espírito age em cada um e na comunidade. “É importante o animador 

de comunidade estar convencido de que ele é um instrumento nas mãos de Deus. Não é ele, 

mas Deus que realiza o bem. A vitória e o sucesso são de Deus” (CPN 1989 p. 9). Jesus que 

prometeu enviar o Espírito sobre os Apóstolos, continua a derramá-lo sobre o seu povo, 

sobre os pobres em todos os tempos (cf. At 1,5). O serviço de evangelização desenvolvido 

por esses fiéis, com seu linguajar próprio, mas com forte poder de penetração nas 

comunidades, só pode ser compreendido devidamente, do ponto de vista da fé, como ação 

do Espírito no meio de seu povo. O Espírito confere aos pobres um “potencial 

evangelizador” de que fala a Conferência de Puebla (DP 1147) e Codina assim o vê:  

É o Espírito que atualiza na história o evangelho, dá a ele conteúdo 
histórico e conduz os cristãos a responder de forma nova aos novos 
desafios da história. O Espírito faz com que a salvação alcance a história e 
a fermente de forma imprevisível, oferece grandes horizontes para a 
evangelização e a libertação e possibilita um seguimento a Jesus em nossa 
história108. 

Se em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, antes mesmo do Concílio 

Vaticano II, em um estilo de Igreja de cristandade, um pequeno grupo de lideranças cristãs 

inaugura um espaço novo de reflexão, saindo pelas comunidades com a Bíblia nas mãos para 

aprofundar, com outros membros da comunidade, os pontos centrais da doutrina cristã, isso 
                                                                                                                                                      
“lugar teológico”: uma questão de hermenêutica crucial de nosso tempo. IN: SOTER. Deus é vida: desafios, 
alternativas e o futuro da América Latina e do Caribe. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 151-180. Cito, p. 170 

107 Para explicitar essa passividade importa lembrar que: “Durante séculos o povo de Deus foi 
educado para a submissão, a obediência, o silêncio e a passividade. O cristianismo se organizou como uma 
religião de autoridade e não de chamado. As estruturas que a hierarquia criou para si mesma ao longo dos 
séculos não promoveram a corresponsabilidade, a vivência adulta de sua pertença à Igreja nem a criatividade 
do povo de Deus. O movimento de Jesus foi transformado numa religião na qual só uma minoria se sente de 
verdade com missão evangelizadora. De maneira inconsciente foi-se anulando a responsabilidade dos leigos e 
leigos: não se precisa deles para pensar, projetar ou decidir sobre o seguimento fiel de Jesus Cristo por parte da 
Igreja de hoje”. PAGOLA, José Antonio. Voltar a Jesus: para a renovação das paróquias e comunidades. 
Petrópolis: Vozes, 2015. p. 25. 

108 Cf. CODINA, Parábolas de la mina, p. 166. “Es el Espíritu el que actualiza en la historia el 
evangelio, le da contenido histórico y alienta a los cristianos a responder novedosamente a los nuevos desafíos 
de la historia. El Espíritu hace que la salvación alcance a la historia y la fermenta de forma imprevisible, ofrece 
grandes horizontes para la evangelización y la liberación y posibilita un seguimiento de Jesús en nuestra 
historia.” 
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é ação do Espírito. O que se verifica pelos frutos, pois trata-se de um novo ardor missionário 

presente neles, a redescoberta da alegria de ser cristão e um novo entusiasmo pela Palavra de 

Deus, pela vida em comunidade e pelo amor à Igreja. Mais que o conteúdo transmitido, a 

novidade se manifestava no novo jeito de lidar com a Palavra de Deus e na nova forma de 

atuação e presença dos animadores no meio das comunidades. Reforça isso as palavras de 

Jon Sobrino: “A evangelização, portanto, não é em primeiro lugar a elaboração de uma 

doutrina que deve versar sobre certos conteúdos, mas em primeiro lugar anunciar o sentido 

mais profundo da vida”109. 

Essa presença do Espírito se manifesta de modo especial no testemunho de vida que 

vai sendo abraçado por essas pessoas. Elas procuram responder com a vida ao que 

descobrem como chamado, ou apelo de Deus diante da realidade. Desse cultivo da 

espiritualidade no encontro com a Palavra de Deus, nasce o esforço para melhorar a vida em 

família, favorece o engajamento nos serviços de evangelização por meio dos cursos e 

encontros repassados nas comunidades e faz crescer as iniciativas para unir fé e vida em 

ações de solidariedade humana e social. A partir deste testemunho de vida, surgem ações de 

engajamento para a transformação das realidades que ferem e tornam a vida humana 

sofrida110. Confirma esse fato o depoimento de Dom Geraldo Ferreira Reis, então bispo da 

Diocese de Leopoldina-MG, a respeito do trabalho desenvolvido por lideranças da Boa 

Nova em Eugenópolis-MG, uma das paróquias de sua Diocese: 

Numa palavra, o que vimos ali foi o ressurgimento da vida de Deus, a 
revelação do Deus de Jesus Cristo na vida dos homens. A gente vê que não 
é necessário ter tanta ciência e cultura para anunciar Cristo e revelá-lo aos 
outros. Basta descobri-lo em nós mesmos e fazer dele a força e a razão de 
sermos cristãos. Esses “missionários leigos” são pessoas simples e 
despretensiosas, que se dedicam ao trabalho de evangelização, apesar de 
suas preocupações com família e negócios. Sentiram que a Palavra de Deus 
não deve ficar amarrada às preocupações pessoais e muitas vezes egoístas 
dos homens, causa principal do não reconhecimento do Reino111. 

                                                 
109 SOBRINO, Ressurreição, p. 270. 
110 Jon Sobrino reforça a compreensão desta ligação entre a fé e o testemunho de vida: “O fato de que 

a evangelização seja testemunho de vida deve-se tanto à eficácia da palavra de Deus como à condição 
intersubjetiva da fé cristã. O que queremos exprimir com a eficácia da palavra, é que seria uma contradição in 
terminis que se pudesse anunciar uma boa nova proveniente de Deus, sem que houvesse alguma realização 
dessa boa nova. Seria um absurdo em sentido estrito falar de um Deus libertador, sem que já houvesse 
libertação, de um Deus misericordioso, sem que existisse a misericórdia de um Deus parcial com o pobre, sem 
que já houvesse pobreza acolhida e compartilhada voluntariamente.” SOBRINO, Ressurreição, p. 272. 

111 OLIVEIRA, Raul Motta (Dir.). Líderes de nossa Diocese fazem encontros em Eugenópolis. 
Diretrizes, v. 01, n. 114, p. 2, out. 1969; Trata-se de um testemunho sobre a importância desta presença da 
liderança da Boa Nova a partir dos encontros realizados na paróquia de Eugenópolis, Diocese de Leopoldina-
MG, em 1969. Destacam-se: a mudança de vida pelas reconciliações familiares ocorridas, pela desistência do 
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Desde os inícios a dinâmica de evangelização desenvolvida pelo MOBON constitui-

se como uma ação multiplicadora. Quem participa dos cursos bíblicos é motivado a 

transmiti-lo para outras comunidades112. O Espírito age nas lideranças e nas comunidades 

que as acolhem. Esta presença do Espírito na liderança, nos animadores que assumem esse 

trabalho de evangelização, se manifesta nos destinatários desta missão, age no seio da 

própria comunidade de fé. A comunidade local é o lugar que constitui a Igreja e possibilita a 

ação do Espírito que, sendo um, se manifesta em variados dons e carismas. A diversidade é 

uma riqueza que deve ser acolhida, ela pode auxiliar a busca da unidade. O povo, guiado 

pelo Espírito, adquire o dom do discernimento para agir de acordo com a Palavra e a 

Tradição da Igreja. O trabalho do MOBON privilegia a constituição de comunidades no 

espírito de uma Igreja toda ministerial, na qual todos têm a missão de escuta, de 

aprendizagem e de transmissão, de testemunho e ensino. Em síntese, contribui para o 

fortalecimento da comunidade de fé, a partir de baixo, profundamente enraizado na Igreja 

local. 

6.4.2 A presença do Espírito na comunidade 

Codina destaca que o Espírito age para edificar o Reino de Deus e este Reino é 

comunitário. Trata-se da participação da humanidade na comunidade divina, na comunhão 

do Pai, pelo Filho, no Espírito. A experiência espiritual é essencialmente comunitária e a 

comunidade cristã não deve ser compreendida de uma forma abstrata, universal, mas deve 

ter um rosto, deve manifestar-se concretamente em um local. “A Igreja local é o aqui e agora 

da comunidade universal e seu sacramento é a eucaristia”. Codina atesta que não há teologia 

sem comunidade e sem eucaristia: a eucaristia é o “coração da Igreja reunida concretamente 

em um lugar”113. Codina aponta a importância da Igreja local recuperada no Concílio: “Uma 

                                                                                                                                                      
propósito já firmado de tirar a vida de outras pessoas, o renovado interesse pelos problemas da comunidade e o 
incentivo na promoção e assistência aos necessitados. Testemunho, provavelmente, colhido de Pe. Agnello, 
então pároco de Eugenópolis. 

112 Cf. Parte I - 2.5.1 Cursos de base, p. 68. 
113 Cf. CODINA, Lo pneumático en la Teología, p. 123. “La Iglesia local es el aquí y ahora de la 

comunidad universal, y su sacramento es la eucaristía. No hay teología sin eucaristía, porque la eucaristía es el 
centro y el corazón  de la Iglesia reunida concretamente en un lugar.” E ainda: “Talvez a maior novidade do 
Vaticano II seja a afirmação clara da importância da Igreja local sob seus diferentes aspectos: litúrgico-
eucarístico (SC 41, 2,37), hierárquico (LG 23 e 26) ecumênico (UR 14, 1; 15,1; OE 2-11), colegial (CD 11), 
missionário cultural (AG 22-23). Assim, por uma parte, a comunidade é a realização concreta, histórica e 
geográfica da Igreja, sacramento universal de salvação e por sua vez, a eclesiologia de comunhão possui um 
fundamento sacramental como afirmava a tradição patrística, a comunidade eclesial é o primeiro fruto da 
Eucaristia e as duas constituem um mesmo mistério de comunhão entre Deus e os homens: communio 
sanctorum, koinonía.” Cf. CODINA, Seguir Jesus hoje, p. 79.  
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das importantes novidades do Concílio Vaticano II consiste em haver recuperado a teologia 

da Igreja local, operando uma verdadeira revolução copernicana: não é a Igreja local que 

gira em torno da universal, mas que é a Igreja de Deus que existe em cada celebração da 

Igreja local”114.  

Sem as comunidades locais concretas, corre-se o risco de uma teologia sem chão, 

aérea. E, em decorrência desta pluralidade de comunidades, é preciso reivindicar o 

pluralismo teológico, como dom do Espírito, pois embora sendo um, distribui uma 

multiplicidade de dons (cf. Ef 4, 11) e se expressa numa pluralidade de línguas (cf. Mc 6, 

17-18). Esta multiplicidade é uma riqueza que reforça a dimensão comunitária na 

pluralidade de Igrejas locais. Codina aponta para o que podemos chamar de uma liturgia 

inculturada: “Cada comunidade tem o direito de refletir sobre sua experiência, em sua língua 

própria, do mesmo modo que deve ter uma liturgia autóctone”115. E ainda acrescenta um 

apelo ao diálogo entre as diferentes experiências espirituais: 

Dentro de uma mesma comunidade local existem diversas experiências 
espirituais, de algum modo convergentes e complementares: laical, 
sacerdotal, religiosa..., com matrizes muito variadas dentro de cada uma 
delas. Será preciso um diálogo mútuo, inclusive a nível teológico, para que 
a teologia da comunidade não caia marcada pelo elemento mais dominante, 
concretamente o clerical116. 

Em uma aproximação entre a Teologia Oriental e a Teologia da Libertação, depois 

de afirmar a ação do Espírito no nascimento e desenvolvimento da Igreja, verdadeira 

“Eclesiogênesis”117, Codina destaca, como ponto comum entre essas duas eclesiologias, a 

importância dada à Igreja local como “célula germinal e ponto de partida de toda 

eclesiologia”. Aí o destaque para a importância da comunidade de fé. “As comunidades 

                                                 
114 Cf. CODINA; DE PRADA; PEREDA. Analizar la Iglesia, p. 27. “Una de las grandes novedades 

del Vaticano II consiste en haber recuperado la teología de la iglesia local, operando una verdadera revolución 
copernicana: no es la iglesia local la que gira en torno de la universal, sino que es la iglesia de Dios la que 
existe en cada celebración de la iglesia local.” (Obs.: no original “iglesia” aparece em letra minúscula). 

115 Cf. CODINA, Lo pneumático en la Teología, p. 123. “Cada comunidad tiene derecho a reflexionar 
sobre su experiencia, en su lengua propia, del mismo modo que debe tener una liturgia autóctona.”  

116 Cf. Ibid., p. 124. “Dentro de una misma comunidad local existen diversas experiencias espirituales, 
de algún  modo convergentes y complementarias: laical, sacerdotal, religiosa…, con matices muy variados 
dentro de cada una de ellas. Será preciso un diálogo mutuo, incluso a nivel teológico, para que la teología de la 
comunidad no quede marcada por el elemento más dominante, concretamente el clerical.” 

117 Categoria utilizada por Leonardo Boff ao trabalhar o nascimento da Igreja Povo de Deus por meio 
das Comunidades Eclesiais de Base: “A Igreja começa a nascer das bases, do coração do Povo de Deus. Esta 
experiência questiona o modo comum de se entender a Igreja. Permite descobrir a verdadeira fonte que 
permanentemente faz nascer e cria a Igreja: o Espírito Santo.” BOFF, Leonardo. Eclesiogênese: as 
comunidades eclesiais de base reinventam a Igreja. Petrópolis: Vozes, 1977. p. 38. 
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eclesiais de base da Teologia da Libertação são a versão latino-americana da eclesiologia 

local da Teologia Oriental”118.  

Codina retoma o acontecimento de Pentecostes em Jerusalém (At 2), que marca o 

nascimento da Igreja, para destacar que as várias nações captam o anúncio da Boa Nova em 

sua própria língua. Esse relato aponta para a pluralidade de comunidades eclesiais e busca 

reforçar a compreensão da Igreja a partir das Igrejas locais, conforme o resgate feito pelo 

Concílio Vaticano II, dentro de uma eclesiologia pneumatológica119.  

Essas Igrejas locais constituem a Igreja universal, que é mais do que a 
soma de Igrejas locais: é a comunhão de todas elas (Ef 4,1-6; Rm 16,12.23; 
Cl1,24), é uma Igreja de Igrejas. Tal pluralidade de Igrejas locais está 
presidida pela Igreja de Roma, que, sendo também uma Igreja local, goza 
de uma primazia especial sobre toda a Igreja universal120. 

A ação do Espírito em Pentecostes, e em decorrência deste, nas Igrejas locais aponta 

para uma maior autonomia e liberdade no seio da Igreja.121 Uma Igreja com rosto próprio, 

com uma liturgia e pastoral inculturadas, com autonomia de ação e vivência adulta da fé. E 

isso, sem prejuízo para a comunhão eclesial, pois é fruto do próprio dinamismo do Espírito. 

Um caminho que há de primar pela unidade que não é sinônimo de uniformidade. E ainda, o 

Espírito que age nos pastores, guias e mestres da Igreja, age no povo, Ele suscita o senso da 

fé pelo qual o povo participa do profetismo de Cristo (cf. LG 12)122.  

                                                 
118 CODINA, Parábolas de la mina, p. 172. “Las comunidades eclesiales de base de la TL son la 

versión latinoamericana de la eclesiología local de la TO, aunque la carencia de ministros haga que esta 
comunidad de base a veces no pueda llegar a su plenitud eucarística.” 

119 Importa notar que é grande a discussão quando se trata da relação entre Igreja local e Igreja 
universal. Enquanto o Concílio avança ao retomar a tradição bíblica, patrística e eclesial do primeiro milênio, e 
prioriza as Igrejas locais, por outro lado, faz força contrária a defesa da primazia da Igreja universal, como a 
polêmica declaração da Congregação para Doutrina da Fé Comunionis Notio, de 1992, que afirma que a Igreja 
universal antecede ontológica e cronologicamente a Igreja local. Sobre a temática, ver coletânea de textos da 
VI Semana de Reflexão Teológica de São Leopolodo-RS. Mesmo antiga, reflete o fervor do Vaticano II. Cf. 
LIBANIO, João Batista et al. Igreja Particular: São Paulo, Loyola, 1974. 

120 CODINA, Víctor. Não extingais o Espírito (1Ts 5,19): Iniciação à Pneumatologia. São Paulo: 
Paulinas, 2010. p. 151. 

121 Codina destaca a importância da Igreja como lugar da presença e ação continuada do Espírito: “A 
Igreja não é, como alguns pensam, um quarto objeto de fé, junto ao Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, mas 
nossa fé no Espírito,porém, se estende à sua presença ativa na Igreja. Não cremos na Igreja, mas no Espírito de 
Jesus que na Igreja está especialmente presente, que a dirige, fecunda, santifica e mantém unida, não a 
abandona nunca. O cristão crê que o Espírito de Jesus, que enche o universo e anima a todo homem de boa 
vontade, está especialmente presente na comunidade de Jesus, que se vai formando lentamente, como formou o 
corpo de Jesus no seio de Maria. A Igreja é, na expressão clássica, o lugar ‘onde floresce o Espírito’.” Cf. 
CODINA, Seguir Jesus hoje, p. 130. 

122 “A totalidade dos fiéis que receberam a unção do Santo (cf. 1Jo 2,20.27) não pode enganar-se na 
fé; e esta sua propriedade peculiar manifesta-se por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo, quando 
este, ‘desde os bispos até o último dos leigos fiéis’, manifesta consenso universal em matéria de fé e costumes. 
Com este sentido da fé, que se desperta e sustenta pela ação do Espírito de verdade, o Povo de Deus, sob a 
direção do sagrado Magistério que fielmente acata, já não recebe simples palavra de homens, mas a verdadeira 
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Iluminado pelo Espírito, o povo acolhe os ensinamentos da Igreja a partir de dentro, 

“conhece por conaturalidade”, intui, aceita, compreende, mantém, defende, desenvolve e 

transmite o que está de acordo com a Palavra, com a fé apostólica recebida através da 

Tradição da Igreja. Este é o senso da fé do povo (sensus fidelium)123. Neste sentido, o Papa 

Francisco, de um jeito peculiar124, insiste na importância da fé dos crentes:  

Em todos os batizados, desde o primeiro até o último, atua a força 
santificadora do Espírito que impele a evangelizar. O povo de Deus é santo 
em virtude desta unção, que o torna infalível “in credendo”, ou seja, ao 
crer, não pode enganar-se, ainda que não encontre palavras para explicar a 
sua fé. O Espírito guia-o na verdade e condu-lo à salvação. Como parte de 
seu mistério de amor pela humanidade, Deus dota a totalidade dos fiéis 
com um instinto da fé – o sensus fidei – que os ajuda a discernir o que vem 
realmente de Deus. A presença do Espírito confere aos cristãos certa 
conaturalidade com as realidades divinas e uma sabedoria que lhes permite 
captá-las intuitivamente, embora não possuam os meios adequados para 
expressá-las com precisão (EG, 119). 

O Povo de Deus é um canal de graça pelo qual o Espírito fala e age no seio da Igreja. 

O povo é dotado do dom do discernimento, por isso, capaz de aprofundar a fé, de fazê-la 

crescer, de responder aos desafios dos nossos tempos e de exercer um verdadeiro profetismo 

na Igreja e na sociedade: “é a fé da maioria dos pobres, a quem foram revelados os mistérios 

do Reino e intuem os valores do Evangelho com muito maior profundidade do que os 

sábios, prudentes e ricos (Lc 10,21)”125. 

Desde as suas raízes, passando por diferentes momentos de sua constituição e de sua 

ação missionária, o MOBON apostou na formação de comunidades procurando animá-las 

com os cursos e encontros e, sobretudo, com o anúncio e a reflexão da Palavra de Deus, pelo 

fortalecimento da catequese inicial e permanente. Seu constante esforço é trabalhar pessoas 

para que sejam inseridas em sua comunidade de origem, em sua Igreja local. A vida em 

comunidade é o eixo norteador de toda a missão desenvolvida pelo MOBON. Um subsídio 

de estudos preparado alguns anos depois do Concílio Vaticano II, já destacava a importância 

dada à vida em comunidade. Ele retoma a Lumen Gentium em seu artigo que trata da 

constituição do povo de Deus:  

                                                                                                                                                      
Palavra de Deus (cf. 1Ts 2,13), adere indefectivelmente à fé uma vez confiada aos santos (cf. Jd 3), penetra-a 
mais profundamente com juízo acertado e aplica-a mais totalmente na vida” (LG, n. 12,1). 

123 Cf. CODINA, Não extingais o Espírito, p. 157. 
124 Cf. REPOLE, Roberto. O sonho de uma Igreja evangélica: a eclesiologia do Papa Francisco. 

Brasília: Ed. CNBB, 2018. p. 51-52. 
125 CODINA, Não extingais o Espírito, p. 161. 
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O Concílio deixa claro que a ideia básica de Deus ao formar sua Igreja era 
fazer dela uma comunidade – um povo. É a comunidade toda que é 
portadora dos bens da salvação. Ela é missionária. Nada no mundo lhe fica 
despercebido. É o ‘germe imperecível para todo o gênero humano da 
unidade, da esperança e de salvação’ (LG 9). Leva o homem a crescer e 
viver no espírito, de modo que ele experimente a verdade (REN 1971 
p. 63). 

A presença e atuação das lideranças do MOBON no meio das comunidades amparam 

o fortalecimento do sensus fidelium e o processo de recepção das verdades da fé no seio das 

comunidades. A dinâmica do MOBON, em seu conjunto, contribui para ajudar as 

comunidades a se descobrirem verdadeiramente como Igreja. Leva cada batizado a 

descobrir-se como membro do Corpo vivo de Cristo, chamado a viver em comunhão, pois o 

Espírito age na comunidade, em todos os seus participantes: “Deus age em toda a 

comunidade através de seu Espírito. O Espírito Santo está presente em cada membro da 

comunidade. Todos possuem o Espírito Santo. O que é diferente é a manifestação deste 

mesmo Espírito que está em todos nós. [...] Toda a comunidade é missionária e 

evangelizadora” (CPN 1991 p. 20). 

Há uma preocupação constante em reforçar a Igreja local e que cada pessoa descubra 

a importância da missão recebida desde o seu batismo levando adiante a missão que o 

Senhor lhe confiou. Anseia reforçar o dinamismo missionário dos cristãos leigos no meio 

onde eles vivem e celebram sua fé. Despertar para um engajamento concreto na comunidade 

eclesial e na realidade social, tornando-se luz, sal e fermento do Evangelho onde quer que 

esteja. O batizado é visto como um cristão “ressuscitado” que deve estar atento à voz do 

Espírito126: “A vida do cristão ressuscitado é uma escuta diária da voz do Espírito Santo que 

fala dentro de nós e através das pessoas e dos acontecimentos. Somos ressuscitados se a voz 

do Espírito estiver vigorando dentro de nós. Por isso, São Paulo nos avisa para não 

atrapalharmos a ação do Espírito (1Ts 5,19)” (CSS 1976 p. 19). 

Por ser um trabalho multiplicador, no qual quem participa de um curso de formação é 

despertado para repassar o encontro em outra comunidade, a dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON contribui para que os leigos e leigas se tornem sujeitos da ação 

evangelizadora127. Anúncio e testemunho caminham juntos. Esta forma de ação gera maior 

engajamento da pessoa com o conteúdo, com a verdade anunciada. A comunidade vai 
                                                 

126 O texto a seguir serve de iluminação: “Quem ressuscita deixa de ser apenas um número na 
comunidade. Deixa de ser um zero à esquerda. Não fica apenas ocupando lugar. Ele produz alguma coisa. Não 
se acostuma com Deus. Deus, para ele, é uma novidade constante. Fica atento aos apelos de Deus. Estes apelos 
de Deus são motivações para novas páscoas. Por isso ele não se acovarda. Está disposto a enfrentar” (CSS 
1979 p. 23). 

127 Cf. Parte I - 2.5.1 Cursos de base, p. 68. 
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abraçando a missão evangelizadora, sua vocação primeira e profunda como aponta a 

Conferência de Puebla: “O povo de Deus, com todos os seus membros, instituições e planos, 

existe para evangelizar” (DP 348). 

Tendo presente que esta missão é de Deus e conferida desde o batismo, colocá-la em 

prática através do anúncio na comunidade cria uma ocasião favorável à ação do Espírito, que 

age na pessoa que anuncia e em toda a comunidade que acolhe o anúncio. Assim, pode-se 

dizer que, por meio da dinâmica do MOBON, o Espírito fecunda a todos que demonstram 

abertura à Sua ação. Gera maior empenho na participação da vida em comunidade e maior 

adesão às propostas feitas a partir dos cursos de formação. Os cursos realizados nas 

comunidades vão provocando um crescimento contínuo que se manifesta na atuação dentro 

da comunidade: catequese, liturgia, pastorais, grupos de reflexão etc. Assim, ao reforçar as 

comunidades com o seu trabalho de formação e animação missionária, a dinâmica do 

MOBON fortalece o nascimento e a caminhada das CEB´s. Isso se nota claramente em uma 

das afirmações no curso de preparação para o Natal:  

As Comunidades Eclesiais de Base continuam, no hoje da história, sua 
caminhada impulsionada pelo Espírito Santo. Ele é o fogo que queima nas 
“caldeiras do Trem das CEB´s”, aquecendo as comunidades, as pastorais. 
Vai empurrando para frente nossa Igreja. O que não podemos fazer é sair 
dos trilhos da “Memória de Jesus” e da “Experiência de vida”. Não 
podemos separar fé e vida nem tentar abafar o fogo do Espírito. Menos 
ainda tentar controlar suas ações nos fazendo “donos” dele (CPN 2001 
p. 10). 

Motiva-se a caminhada eclesial unindo fé e vida. Aí se dá a ação do Espírito que é 

preciso acolher sem tentar domesticá-lo, ou seja, sendo dóceis a Ele e procurar perceber por 

onde Ele inspira a direção da caminhada a ser feita. A comunidade cristã é o lugar 

privilegiado desta ação do Espírito que suscita uma mística que brota da espiritualidade e 

move para a ação: 

A fé não é uma simples lista de verdades. Ela é a graça de Deus que brota 
na experiência da vida. Ela requer um ambiente comunitário. Esta 
experiência de abertura ao dom de Deus, vai criando uma espiritualidade e 
uma mística. A espiritualidade é o modo como se vive a fé. A mística é a 
motivação que brota da espiritualidade. Crer no Deus da vida e na 
ressurreição de Cristo é recusar tudo o que gera a morte (CSS 1991 p. 26). 

Por essa ação do Espírito na liderança e na comunidade de fé, são constituídos como 

Igreja que aprende (Ecclesia discens). Por sua vez, situam-se diante da Palavra de Deus 

como quem ouve, escuta, aprende. Constituem-se discípulos do Senhor, chamados a guardar 
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sua Palavra. Em um segundo momento, distinto, mas não isolado deste, cada um a seu modo 

e segundo seu carisma próprio, são Igreja que ensina (Ecclesia docens), são capazes de 

transmitir a experiência radical de fé que os faz missionários: enviados em nome de Cristo 

desde o seu batismo (cf. LG 31). Angel Antón, ao tratar do tema da recepção do Concílio, 

respalda essa afirmação:  

Sendo toda a Igreja o sujeito deste processo total de Tradição/Recepção, 
todas as categorias de pessoas dentro da comunidade crente [...] 
contribuem na transmissão da mensagem revelada. Toda a comunidade de 
crentes é essencialmente profética, fundada na dupla função de escutar e 
proclamar a Palavra de Deus, ou seja de recebê-la em ato livre de fé e de 
fazê-la, por sua vez, eficazmente presente  no mundo. O processo em si 
complexo de transmitir a mensagem revelada no seio de toda a Igreja está 
por isso submetido, tanto pelo motivo existencial como pelo doutrinal, a 
um contínuo dar e receber recíprocos em todas as categorias de pessoas na 
Igreja. Se compreende a urgência de repensar o fundamento do clássico 
binômio "Ecclesia docens e Ecclesia discens", ou seja, no sentido de um 
progressivo isolamento de cada um dos dois termos, senão como uma 
relação de enriquecimento mútuo, em virtude da qual a Ecclesia docens, 
sob muitos aspectos , é dicens, e a Ecclesia discens tem que ser também 
docens128. 

Esta ação do Espírito na comunidade de fé não se esgota na sua dimensão ad intra na 

vida da Igreja, mas a faz sair de si para fecundar o mundo com o Evangelho. Este 

movimento de saída se dá mediante a escuta do clamor que nasce no meio do povo, por 

meio de realidades ou acontecimentos que se constituem “Sinais dos Tempos” através dos 

quais o Espírito age e leva a Igreja à ação. É preciso captar a presença do Espírito através 

destes “Sinais”. 

                                                 
128 Cf. ANTÓN, Angel. La “recepción” en la Iglesia y eclesiologia II. Fundamentos teológico-

eclesiológicos de la "recepción" desde la eclesiología sistemática posconciliar. In: Gregorianum, Roma, v. 77, 
n. 3 p. 453-454, 1996. “Siendo toda la Iglesia el sujeto de este proceso total de Tradición/Recepción, todas las 
categorías de personas dentro de la comunidad creyente, […] contribuyen a la transmisión del mensaje 
revelado. Toda la comunidad de creyentes es esencialmente profética, fundada en la doble función de escuchar 
y proclamar la Palabra de Dios, o sea de recibirla en el acto libre de fe y de hacerla, a su vez, eficazmente 
presente en el mundo. El proceso en si  complejo de transmitir el mensaje revelado en el seno de toda la Iglesia 
está por esto sometido, tanto por su cauce existencial  como por el doctrinal, a un continuo dar y recibir 
recíprocos entre todas las categorías de personas en la Iglesia. Se comprende la urgencia de repensar el 
fundamento del clásico binomio ‘Ecclesia docens y Ecclesia dicens’, es decir, no en el sentido de un 
progresivo aislamiento de cada uno de los dos términos, sino como una relación de enriquecimiento mutuo, en 
virtud del cual la Ecclesia docens, bajo muchos aspectos, es discens, y la Ecclesia discens tiene que ser 
también docens.” 
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6.4.3 A presença do Espírito nos “Sinais dos Tempos” 

Para Codina, o Concílio Vaticano II inaugurou um novo método teológico, trata-se 

do método indutivo, da chamada “doutrina dos ‘Sinais dos Tempos’ (GS 4, 11, 44)129, que 

descobre Deus nos acontecimentos, sabendo que o Espírito do Senhor dirige a história e 

derrama sementes do Verbo em todas as culturas”130. A questão da escuta aos “Sinais dos 

Tempos” diz respeito à dimensão supra eclesial do Espírito, por isso, a necessidade de 

refletir sobre a ação do Espírito “fora da Igreja, no mundo, na história, na sociedade”131. Pois 

o imobilismo, a rigidez e o jurisdicismo, que pesam sobre a Igreja, expressam o seu medo de 

abrir-se à novidade do Espírito e limita sua liberdade profética. Embora as expressões 

litúrgicas enfatizem antes a dimensão pessoal do Espírito e a reflexão pneumatológica, 

surgida após o Concílio Vaticano II, se concentre na dimensão eclesial, o Espírito vai além 

dos limites da Igreja. O Concílio compreende a Igreja como “peregrina na história rumo à 

consumação escatológica” (cf. LG 6, 8, 9, 14, 48, 49; GS 1, 43), motivo pelo qual, Codina 

defende a necessidade de uma abertura da parte da Igreja para além de sua dimensão 

eclesial. 

Isso significa reconhecer que a Igreja “não tem um fim em si mesma, mas se abre ao 

horizonte do Reino de Deus”132. É ao Reino de Deus que o Espírito se orienta. Para Codina, 

a incapacidade da Igreja para enxergar ou captar a ação do Espírito nos acontecimentos, na 

história, é o fator responsável por produzir “grandes males à Igreja e distanciou-a dos 

cristãos, do mundo real”, em muitas situações, a Igreja não foi capaz de escutar o clamor do 

Espírito e “pagou caro” por isso133. O “inverno eclesial” deriva dessa incapacidade de ouvir 

o Espírito que fala na história por meio de diferentes movimentos e anseios do mundo de 

hoje. Daí a urgência em zelar para não extinguir o Espírito, mas examinar tudo a fim de 

guardar o que é bom (cf. 1Ts 5,19). 

Codina destaca as fortes raízes bíblicas que sustentam o tema dos “Sinais dos 

Tempos”, desde a ação do Espírito na Criação (Gn 1, 2), nos profetas que são ungidos para 

praticar o direito e a justiça (2Sm 8,15; Sl 72; Jr 22,15s; Is 11,1-2), que age em Jesus (Lc 4, 

14-21), nos apóstolos (At 2, 1-4), mas que age ultrapassando a dimensão pessoal e eclesial: 
                                                 

129 E ainda sobre a expressão “sinais dos tempos” nos textos conciliares, cf. PO 9; UR 4; AA 14. Para 
uma visão mais ampla, cf. BOFF, Clodovis. “Sinais dos Tempos”: Princípios de leitura. São Paulo: Loyola, 
1979. 

130 CODINA, Víctor. Vaticano II, um Concílio em processo de recepção. In: Perspectiva Teológica. 
Belo Horizonte. v. 37, n. 101. p. 89-104. jan./abr. 2005. Cito p. 94. 

131 CODINA, Não extingais o Espírito, p. 208. 
132 Ibid., p. 213. 
133 Cf. Ibid., p. 14. 
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“É uma força dinâmica que, a partir de dentro, tudo move para que se realize o projeto de 

Deus, de justiça e fraternidade, sobretudo com os pobres e que busca antecipar a criação de 

um novo céu e de uma nova terra, onde haja harmonia e paz não somente no interior, mas 

cósmica”134. Ele continua atestando que estes Sinais precisam de discernimento, é necessário 

captar, reconhecer a presença do Espírito em meio aos acontecimentos da história. Assim, 

João XXIII, ao retomar o tema dos “Sinais dos Tempos”, indicava que estas interpelações do 

Espírito vão além da Igreja, brotam em meio às grandes aspirações da humanidade. É 

preciso auscultar, discernir e interpretar os “Sinais dos Tempos” (cf. GS, 44)135. 

Para esse discernimento, Codina sintetiza três pontos: a) o Espírito tem a missão de 

iluminar, aprofundar e atualizar, assumir, plenificar a mensagem de Jesus. Deste modo, o 

discernimento consiste em verificar a consonância ou não com o Evangelho de Jesus, com 

sua vida e sua opção pelos excluídos, sua pregação profética, morte e ressurreição; b) o 

Espírito deve levar a paz e alegria, sobretudo aos pobres e excluídos; c) o Espírito exige 

purificar o coração, o exame pessoal com liberdade e sinceridade interiores. Mas abertos à 

história, sem restringir-se apenas às moções internas e comunitárias136.  

Codina cita uma série de fatos históricos nos quais a Igreja, preocupada em não cair 

em falsos profetismos e zelosa por conservar o depósito da fé e da Tradição, acabou 

assumindo atitudes pouco evangélicas. Entre esses estão: a repressão às heresias, as 

cruzadas, as guerras de religião contra o Islamismo, contra a Reforma, o apoio às ditaduras 

militares, o silêncio à violação dos direitos humanos... Para Codina, a questão de fundo 

destas posturas que levava a esta “defesa intransigente da verdade” foi o fechamento da 

Igreja a grupos e movimentos que postulavam mudanças e por isso eram vistos e taxados 

como suspeitos. A questão maior foi a incapacidade da Igreja para captar a presença do 

Espírito na história, a incapacidade para discernir os “Sinais dos Tempos”. Os Sinais que 

surgem no cotidiano, na história, à margem do âmbito puramente eclesial137: “A Igreja, com 

demasiada frequência não soube reconhecer o kairós, o tempo oportuno da graça”138. Para 

demonstrar isso, Codina cita uma série de fatos ou ocasiões nas quais a Igreja voltou atrás 

                                                 
134 CODINA, Não extingais o Espírito, p. 217. 
135 Apoiando-se em Marie-Dominique Chenu, Codina alerta para a necessária distinção entre os 

“sintomas” do nosso tempo e os “Sinais dos Tempos”. Os sintomas indicam as “realidades negativas ou 
pecaminosas” como o materialismo, a violência, a discriminação, o armamentismo, a destruição da natureza... 
por sua vez, os “Sinais dos Tempos” indicam as “aspirações profundas da humanidade” que refletem a 
presença do Espírito no mundo, na história, não sem impurezas ou erros. Cf. Ibid., p. 220-221. 

136 Cf. CODINA, Não extingais o Espírito, p. 226-227. 
137 Cf. Ibid., p. 228-233. 
138 Ibid., p. 235. 
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retirando a condenação anteriormente proferida139. Em síntese, caso houvesse maior 

discernimento dos “Sinais dos Tempos” na história, os desdobramentos dos fatos poderiam 

ter sido outros. Diante disso, Codina reclama a atualidade paulina: 

A advertência de Paulo aos tessalonicenses acerca de extinguir o Espírito 
(1Ts 5, 19) é válida para a Igreja de todos os tempos. Não se trata de 
aceitar qualquer novidade pelo fato de sê-lo, mas de examiná-la por 
completo, testá-la inteiramente e ficar com o que é bom. Não se pode 
condenar sem antes dialogar140. 

Codina reflete sobre o significado teológico do “clamor do Espírito”, tema que ele 

denuncia como ausente dos dicionários bíblicos e das grandes sínteses teológicas 

modernas141. Ele explicita o significado da palavra “clamor” (Saaq), no Antigo Testamento, 

ela significa “queixa contra a injustiça infligida”. Codina elenca uma série de textos da 

Escritura demonstrando a escuta do clamor do Espírito por meio do grito dos que sofrem 

injustamente. Este Espírito continua a clamar hoje, na história, por meio do povo 

injustiçado, aí se manifestam os “Sinais dos Tempos”142. Uma queixa que brota de situações 

injustas, não desejadas por Deus. É neste “clamor” que se torna possível descobrir “a 

presença misteriosa, mas real do Espírito, que clama pedindo justiça, direito, reconciliação e 

paz”143. 

A “voz da Espírito” clama de diferentes formas no cotidiano da vida. O Espírito 

clama pela voz da “razão”, em seu processo de autonomia e da consciência de sua 

“adulteza” moderna, a própria “razão” anseia por eliminar as exclusões por motivo de raça 

gênero, cultura ou religião; anseia por um mundo democrático que quer maior participação, 

justiça e paz144; Ele clama através dos pobres que se tornam um novo princípio 

hermenêutico a partir do qual se deve reler as Escrituras e a história. A salvação não abarca 

apenas uma dimensão interior e escatológica, ela implica a dimensão histórica. Trata-se de 

                                                 
139 Codina cita como “lições da história” o Caso de Galileu, Giordano Bruno e Darwin; a condenação 

aos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade; a condenação à independências dos 
países da América Latina; o Syllabus de Pio IX (1864) condenando a liberdade religiosa a separação Igreja e 
Estado; a oposição à reunificação da Itália; a Teologia da Libertação vista como um marxismo camuflado, 
entre outros. Cf. CODINA, Não extingais o Espírito, p. 232-235. 

140 Ibid., p. 236. 
141 “No es casual el silencio de la teología moderna del primer mundo sobre este tema, sino que es una 

muestra fehaciente de que la teología está condicionada por el lugar social y teológico de donde se elabora. La 
teología no es neutral, e no es indiferente hacer teología desde el mundo de la riqueza de los países del norte o 
hacer-la desde el reverso de la historia, desde los países del sur. Hay lugares desde donde el clamor del pueblo 
apenas se escucha, en cambio, desde otros lugares  el clamor es tumultuoso, impresionante, claro, creciente, 
ensordecedor.” Cf. CODINA, Parábolas de la mina, p. 20. 

142 Cf. CODINA, Não extingais o Espírito, p. 237-239. 
143 Ibid., p. 237. 
144 Cf. Ibid., p. 240-247. 
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experimentar o Cristo nos pobres, nos marginalizados, nos sofredores da história, pois, o 

Reino de Deus aponta uma vida em abundância para todos145; clama através dos 

“diferentes”, em nosso mundo globalizado, estamos diante de uma irrupção das diferenças 

sexuais, culturais, de raça, de religião, de gênero, etárias, etc.146; o Espírito faz ouvir o seu 

clamor através das mulheres, elas são ainda as mais exploradas, sofrem por ser pobre e por 

ser mulher, são as que mais sofrem em situações de guerra ou de migração, as que sofrem 

maiores abusos e agressões, que são reduzidas a objeto sexual ou de propaganda. Elas têm 

uma riqueza enorme a oferecer à humanidade147; clama por meio das culturas, entendidas de 

forma ampla como maneiras particulares com a qual as pessoas e os povos se relacionam em 

sua dimensão econômica no trato com a natureza, em sua dimensão social e histórica, em 

sua visão de mundo e em sua crença religiosa148; clama por meio das outras religiões, pois 

existe uma vontade salvífica universal. Deus quer salvar todos os povos.  

Assim se posiciona Codina: “Nós não sabemos como conjugar a centralidade de 

Cristo e a salvação universal, mas o Espírito de Jesus, presente nas religiões, interpela-nos a 

aceitar a verdade presente em todas as religiões, a dialogar com elas e a não excluir o 

anúncio da boa nova de Jesus”149; o Espírito nos conduz a ouvir o seu clamor no grito da 

Terra. Com o surgimento de movimentos ecológicos e iniciativas de conscientização e de 

preservação, mesmo que em meio a certas limitações humanas, são um sinal do Espírito que 

move a humanidade para que dê ouvidos ao grito da Terra que é um grito pela vida150; e nos 

faz ouvir o clamor escatológico, apesar da realidade de dor, morte e pecado, que apontam 

para um fim trágico para a vida, o Espírito mantém viva uma esperança que transcende a 

história. O que há de bom e verdadeiro na história é obra do Espírito e se orienta para a 

plenitude do Reino151.  

Por isso, para Codina, o resgate da Pneumatologia é fundamental para que possamos 

crescer na compreensão da ação do Espírito que age não apenas no interior das pessoas. Mas 

age na história, no pensamento humano, nas religiões, em todo espaço onde há vida. O 

Espírito, através dos “Sinais dos Tempos”, nos aponta as realizações do Reino em nossa 

história e ilumina os passos para o verdadeiro seguimento de Jesus. Captar esse clamor do 

Espírito exige conversão ao clamor do povo: “temos que passar das lágrimas da compulsão à 

                                                 
145 Cf. CODINA, Não extingais o Espírito, p. 247-261. 
146 Cf. Ibid., p. 262-266. 
147 Cf. Ibid., p. 266-273. 
148 Cf. Ibid., p. 273 e 283. 
149 Cf. Ibid., 283- 292. Cito p. 291. 
150 Cf. Ibid., p. 292-300. 
151 Cf. Ibid., p. 300-310. 
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solidariedade com os que choram injustamente. Esta conversão exige não apenas uma 

mudança de mentalidade, mas de atitude e de práxis”152. A realidade histórica do pecado 

violenta o plano de Deus que quer vida para todos, ela condena o povo a uma morte 

prematura. Deus escuta o clamor do pobre que sofre injustamente e o liberta por meio de 

Cristo que se solidarizou com o clamor do povo:  

O clamor dos pobres é sacramento de Cristo. A resposta do Pai ao clamor 
de Cristo na cruz é garantia e esperança de libertação plena para todos os 
que sofrem injustamente: a ressurreição. Por outro lado, o clamor é um 
sinal escatológico que anuncia o juízo de Deus sobre os opressores e 
antecipa o novo céu e a nova terra em um parto doloroso. Através deste 
clamor geme o Espírito que vai transformando a escravidão em libertação e 
liberdade153. 

A escuta do clamor supõe o esforço e a luta concreta contra as causas da injustiça 

para anular os efeitos negativos do pecado na história, concretizando a opção preferencial 

pelos pobres no sentido de Puebla (cf. DP 1134-1165) que, passa pela ajuda assistencial, 

mas a ultrapassa pela promoção e desenvolvimento e a solidariedade diante das aspirações 

de libertação do povo154. Além disso, a dificuldade de escutar o clamor do Espírito advém 

do fato que Ele nos desinstala, nos incomoda: “Não é fácil escutar o clamor do Espírito que 

grita através dos pobres, porque não é um clamor que tranquiliza, mas é sumamente exigente 

e, muitas vezes, conflitivo. Seria mais fácil extingui-lo, calar sua voz... Mas não podemos 

esquecer que é pecado extinguir o Espírito (1Ts 5,19)”155. 

O discernimento espiritual é algo central na vida cristã, necessita de uma base 

evangélica, de conversão. Isto nos leva a captar e a aceitar o melhor em cada situação (Fp 

1,9-10; Ef 5,15-17). Sendo o critério último os frutos do Espírito: o amor, a alegria, o gozo, 

a paz, a tolerância, a honestidade, a lealdade, a humildade, o domínio de si... é pelos frutos 

que conhecemos o bom espírito. Esses frutos são comunitários e “o Espírito não atua apenas 

no interior dos corações, mas no coração da história”156. 

                                                 
152 Cf. CODINA, Parábolas de la mina, p. 43. “…hemos de pasar de las lágrimas de la compunción a 

la solidaridad con los que lloran injustamente. Esta conversión exige no sólo un cambio de mentalidad, sino de 
actitud y de praxis.” 

153 Cf. Ibid., p. 43. “El clamor de los pobres es sacramento de Cristo. La respuesta del Padre al clamor 
de Cristo en cruz es garantía y esperanza de liberación plena para todos los que sufren injustamente: la 
resurrección. Por otro lado, el clamor es un signo escatológico que  anuncia el juicio de Dios sobre los 
opresores y anticipa el cielo nuevo y la tierra nueva en un parto doloroso. A través de este clamor gime el 
Espíritu que va transformando la esclavitud en liberación e libertad.” 

154 Cf. Ibid., p. 44-45. 
155 Cf. CODINA, Creio no Espírito Santo, p. 95-96. 
156 Ibid., p. 99. 
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Codina avança nesta escuta do clamor do pobre através do reverso da história. Ele 

percorre as críticas de diferentes setores: da sociedade, do magistério, da teologia moderna e 

neoconservadora, dos setores populares e até dos próprios teólogos da libertação. E, diante 

delas, procura evidenciar, através da teologia da libertação, os frutos do Espírito de Jesus: 

“Quando o povo acolhe o evangelho, nasce pela força do Espírito uma igreja nova, a partir 

de baixo, que é fermento ante o mundo e ante a grande igreja; uma igreja não simplesmente 

para os pobres, nem com os pobres, mas dos pobres”157. 

Tendo presente esta caracterização dos “Sinais dos Tempos” na Eclesiologia de 

Codina, cabe percorrer o material produzido pelo MOBON na busca de traços que 

evidenciem sua capacidade de escuta dos “Sinais dos Tempos” que brotam através dos 

diferentes clamores do Espírito em meio a seu povo, sobretudo os clamores que ultrapassam 

a dimensão intraeclesial158. A iniciativa que move esta busca encontra-se na perspectiva 

explicitada na Conferência Geral do Episcopado Latino-americano em Puebla: “O Espírito 

do Senhor impele o povo de Deus, na história, a discernir os “Sinais dos Tempos” e a 

descobrir, nos mais profundos anseios e problemas dos seres humanos, o plano de Deus 

sobre a vocação do homem na construção da sociedade, para torná-la mais humana, justa e 

fraterna” (DP 1128). 

Se em determinados momentos a dinâmica de ação evangelizadora do MOBON 

parecia ser de “muita reza e pouca luta”159, os passos dados permitiram maior solidez no 

processo de formação da consciência que, aos poucos, vai-se se abrindo para um maior 

engajamento na busca de uma práxis transformadora. Foram passos curtos, talvez lentos, 

mas seguros160:  

O anúncio libertador de Cristo é confirmado pelo Espírito Santo que vem a 
nós para nos conduzir e firmar na verdade total (Jo 16,13). Para que a Boa 
Nova seja de fato uma libertação através dos acontecimentos, o Espírito faz 
surgir na Igreja dons, pessoas, instituições como elementos de 
transformação. Transformação da vida é missão nossa. É uma longa 
caminhada nascida de uma exigência evangélica. Por isso, sob a ação do 
Espírito temos que estar atentos à leitura e à análise dos sinais da vida. Do 
contrário vamos embolar o meio de campo da comunidade (CSS, 1980, 
p. 06). 

                                                 
157 CODINA, Seguir Jesus hoje, p. 206. 
158 Esta análise toma por base, principalmente, os subsídios preparados para os cursos de Preparação 

para a Semana Santa que começam a ser publicados em 1975 e, a partir de 1995, se convertem em cursos da 
Campanha da Fraternidade.  

159 Cf. Parte II - 6.3 Periferias sociopolíticas, p. 171. 
160 Embora um engajamento mais efetivo nas questões sociais seja verificado apenas a partir de 1985, 

talvez por influência de Puebla, há vários sinais de uma reflexão que vai amadurecendo até culminar num 
engajamento social motivado pela fé. 
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Evidencia-se a ação do Espírito que confirma o anúncio libertador de Cristo, fazendo 

surgir na Igreja os elementos de transformação e postula o envolvimento da comunidade: “é 

missão nossa”. Esta é capaz de ler e analisar os “sinais da vida”, condição necessária para o 

progresso da comunidade. Embora aponte-se a necessidade de um avanço para além das 

questões eclesiais, o desfecho e o contexto do conjunto deste material ainda concentra-se na 

dimensão intraeclesial. Mas há indícios que sinalizam pequenos avanços como o 

crescimento na compreensão da missão da Igreja que “não deve tanto falar para o povo, mas 

sim falar a partir da situação do povo” (CSS, 1980, p. 08), agir “a partir do povo e não para 

o povo” (CSS, 1980, p. 17). Indica um movimento de proximidade com o povo, bem como a 

atenção às necessidades que brotam a partir das suas situações vividas. Em outras palavras, 

uma proximidade que permitirá ouvir o clamor que vem do povo. E, neste caso, há um 

alargamento na compreensão do sentido das comunidades que se constituem não apenas 

como um espaço de cultivo da religião, mas como lugar no qual se concretiza a libertação 

desejada por Cristo nas diversas circunstâncias, cuja solidariedade diante dos problemas 

sociais, nascida da fé, parece indicar uma resposta ao clamor do povo:  

As comunidades eclesiais de base (sic) são expressão desta libertação total 
das pessoas. Estas comunidades são formadas por famílias, adultos, jovens 
e crianças. São eclesiais, porque são comunidades de fé, de esperança e 
amor. Celebram a Palavra de Deus e se alimentam da Eucaristia e se 
solidarizam com os problemas da sociedade onde estão. São comunidades 
de base, porque formadas de pequenos grupos, onde todos têm o direito de 
dizer o que pensam, onde ninguém é anônimo (CSS, 1980, p. 16)161. 

Por se tratar de um trabalho de formação continuada, nota-se um crescimento na 

reflexão desenvolvida nos anos seguintes. Em uma catequese sobre a oração do Pai Nosso, 

que esclarece o sentido da categoria teológica “Reino de Deus” e destaca três eixos: a. O 

Reino é universal, pois abarca todas as realidades e destaca: “inclusive as necessidades 

básicas do homem”; b. exige uma “mudança total”, “ir às raízes do mal: a injustiça” e “seus 

destinatários primeiros são os pobres”, são as “vítimas da injustiça”; c. aponta para uma 

realidade definitiva: “novo céu e nova terra, onde haverá a paz, a justiça, a concórdia” (CSS 

1981 p. 12). Sinaliza uma abertura de percepção para as realidades concretas da vida, 

realidades que ultrapassam a dimensão explicitamente religiosa, mas que a partir de dela, a 

partir da fé, descortinam-se os horizontes para captar os “Sinais dos Tempos” nas situações 

de injustiças sociais, a partir das “vítimas”.  

                                                 
161 Na designação “de base” não há referências às organizações sociais como sindicatos, associações, 

movimentos populares, etc. isso só aparecerá mais tarde. 
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Em outro subsídio, em sintonia com a proposta da CNBB para Campanha da 

Fraternidade de 1982, com o tema “Para que Educação?”, revela avanços na dinâmica do 

MOBON. Inicia citando o Concílio Vaticano II e as Conferências de Medellín e Puebla e 

que a Igreja procura encarnar-se “em todas as situações” em função da “libertação completa 

do homem” e, para isso, “tomando posições e atitudes diante do que acontece” (cf. CSS 

1982 p. 05). Chama a atenção o acento dado à Encarnação. Por meio dela, Jesus “fez em sua 

própria carne a análise da situação”, Ele “sentiu na pele os problemas de seu tempo”, 

“despertava naqueles que estavam por baixo, em quem não era considerado gente, a 

esperança” (cf. CSS 1982 p. 09-10). A atenção aos “Sinais dos Tempos” se demonstrava 

pela necessária aproximação entre a Palavra de Deus e a realidade: “A partir da reflexão do 

Evangelho na vida, vai se desenvolvendo o espírito crítico” ou seja, fazia abrir os olhos, 

levava a perceber melhor a situação vivida.  

Isto vai se fortalecer nos estudos propostos para os anos seguintes. O profeta Isaías é 

apresentado como modelo de resistência e de busca de libertação. As comunidades e 

lideranças são motivadas a “estar atentas às necessidades dos irmãos sofredores” e dispostas 

“a ouvir, a aprender das pessoas e dos acontecimentos [...] a caminhar juntos” (cf. CSS 

1984, p. 20) e ainda, “um trabalho libertador só será vitorioso [...] se frequentar a escola do 

povo sofredor e aprofundar a sua sabedoria” (CSS 1984 p. 22). Acentua-se a proximidade 

com o povo, na qual se pode ver a escuta do clamor do Espírito. Destaca que é preciso estar 

atento aos acontecimentos e “aprender” com o povo que sofre, buscar a sua sabedoria, na 

certeza de que Deus tem um projeto para o seu povo e este se opera por meio da vida e da 

missão em comunidade: “As Comunidades Eclesiais de Base querem a mudança desta 

sociedade porque Deus quer, Jesus insiste e o Espírito Santo inspira” (CSS 1984 p. 26).  

Ao explicitar três modelos de Igreja: caju (Igreja tradicional), abacate (Igreja 

moderna) e laranja (Igreja comprometida)162, destaca-se, nesta última, uma ênfase na 

presença e na ação do Espírito Santo: “a Igreja tipo laranja tem no Espírito Santo a sua força 

principal. Movida pelo Espírito Santo e convivendo com as pessoas, ela vai testemunhando 

que a vida é mais forte que a morte. Isto é a ressurreição acontecendo a cada instante.” 

Destaca-se que ela age como profeta porque “conhece”, “ama” e “dá a vida para defender o 

povo” (CSS 1985 p. 29). “Esta Igreja, tipo laranja, se concretiza nas Comunidades Eclesiais 

de Base. [...] Elas nascem do Espírito Santo e se alimentam da Palavra de Deus e das 

riquezas do povo” (CSS 1985 p. 30). A vitória sobre a morte é lida na perspectiva de 

                                                 
162 Cf. Parte II - 5.3.1 A marca solidária nos cursos de Semana Santa, p. 150. Adiante ocupar-se-á 

desta dimensão simbólica e do uso de comparações na dinâmica de evangelização do MOBON.  
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resistência do povo diante dos sofrimentos e cada pequena conquista como uma 

“ressurreição”, um sinal da presença de Deus por meio do Espírito na vida do povo que vive 

sua fé em comunidade. Mesmo contando com resistências que certamente se referem a 

críticas a esta postura, procura-se caminhar na direção de uma Igreja comprometida com a 

vida e os sofrimentos do povo: 

Nesta caminhada da Igreja os clamores dos sofridos passam a orientar as 
suas atitudes. Quando a Igreja não se orienta pelos clamores dos sofridos, 
ela perde o rumo do Reino de Deus. A Igreja não tem planos prontos para 
acabar com as divisões. Nem responde aos clamores através de ‘simples 
milagres’ como fazem alguns por aí. O trabalho da Igreja começa através 
de uma convocação. Uma chamada do povo para se unir e se organizar. 
Para a Igreja é o próprio povo iluminado pela Palavra de Deus que vai 
encontrando soluções para os problemas. Mais importante que percorrer 
caminho é fazer caminho. No caminhar se faz caminho (CSS 1986  
p. 14-15). 

Esta postura revela uma busca de captar os “Sinais dos Tempos” pela escuta do 

clamor dos sofridos como indicativo de estar na direção do Reino de Deus e pelo 

reconhecimento de que não há um caminho pronto, mas um caminho a ser feito, iluminado 

pela Palavra, e por meio dessa luz, o povo vai encontrando soluções, vai abrindo caminho. A 

Igreja é vista como Sinal do Reino: “Ser Sinal do Reino é realizar a esperança do povo. O 

importante é que a Igreja tenha a consciência de estar realizando a esperança do povo” (CSS 

1986 p. 26). 

Em síntese, há uma sintonia entre a trajetória na qual se estrutura a dinâmica do 

MOBON, na escuta dos “Sinais dos Tempos”, com a proposta conciliar. O Concílio 

Vaticano II destaca que o Espírito Santo santifica e conduz o seu povo não apenas por meio 

dos sacramentos e dos ministérios, Ele reparte os seus dons “a cada um como lhe apraz” 

(1Cor 12, 11) e os capacita a assumirem os trabalhos e ofícios para o crescimento da Igreja 

(cf. 1Cor 12, 7), em resposta às suas necessidades (cf. LG 12). Pela ação do Espírito, os fiéis 

são dispensadores da graça de Deus: “foram incorporados a Cristo pelo Batismo, 

constituídos Povo de Deus e, a seu modo, feitos partícipes do múnus sacerdotal, profético e 

régio de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão de todo o povo cristão na Igreja e no 

mundo” (LG 31). Nas palavras de Codina: “O Concílio reabilitou o sentido e a missão dos 

leigos na Igreja, Povo de Deus (LG Cap. II e IV) acolhendo todos os anseios e reflexões 

teológicas que foram surgindo no seio da Igreja, durante os anos que o precederam”163. Por 

sua vez, a reflexão no pós Concílio deu condições para se desenvolver o tema dos “Sinais 
                                                 

163 CODINA, Não extingais o Espírito, p. 137. 
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dos Tempos” com uma abertura da Igreja e da teologia para a história de hoje, para o mundo 

moderno. 

De modo especial, na América Latina, com as Conferências Gerais do Episcopado 

Latino-americano de Medellín (1968) e Puebla (1979), acontece uma recepção criativa do 

Concílio, com uma sensibilidade ao mundo dos pobres, o que leva não apenas a refletir 

teologicamente, mas leva a buscar pistas para o agir pastoral, em um contexto de pecado e 

injustiça social, que faz o povo sofrer injustamente164. Pode-se dizer que a dinâmica do 

MOBON, de certa forma, abraça e concretiza, em grandes linhas, as propostas do Concílio 

Vaticano II e, por meio de seus trabalhos, abre-se um caminho de “recepção” do Concílio na 

Diocese de Caratinga e em outras dioceses alcançadas pela sua dinâmica de evangelização.  

6.5. MOBON: um caminho de “recepção” do Concílio Vaticano II 

Para identificar como o MOBON veio a ser um caminho de “recepção” do Concílio 

Vaticano II, recorremos, primeiramente, ao autor referencial nesta pesquisa. Codina trata 

dessa dimensão eclesiológica da “recepção” na mesma linha de Y. M. Congar e A. 

Grillmeier e A. Antón165, que se debruçaram largamente sobre essa problemática:  

Por “recepção” entendemos aqui o processo pelo qual um corpo eclesial 
faz sua, na verdade, uma determinação que não lhe é dada, reconhecendo, 
na medida promulgada, uma regra que convém à sua vida. [...] ela 
comporta um aporte próprio de consentimento, eventualmente de 
julgamento, no qual se exprime a vida de um corpo que exerce recursos 
espirituais originais166. 

Codina elabora uma breve síntese compreensiva desta dimensão eclesiológica e 

assim a descreve: 

A “recepção” é uma dimensão eclesiológica que se refere ao processo vital 
pela qual o povo acolhe e assimila vitalmente um ensinamento ou uma 
norma que a hierarquia lhe propôs. Não é simples obediência, mas 
aceitação viva. É como o “amém” litúrgico com que o povo reunido em 

                                                 
164 Cf. CODINA, Creo en el Espíritu Santo, p. 80-81. 
165 Cf. ANTÓN, Angel. La "recepción" en la Iglesia y eclesiología I.  Sus fundamentos teológicos y 

procesos históricos en acción desde la epistemología teológica y eclesiología sistemática. In: Gregorianum, 
Roma: v. 77, n. 1, p. 57-96, 1996. Ver ID. La "recepción" II, p. 437-469 1996. 

166 Cf. CONGAR, Yves. La "réception" comme réalité ecclésiologique. In: Revue des Sciences 
Philosofhiques et Théologiques, Paris, v. 56, n. 3, p. 369-403, juil. 1972. Cito p. 370. “Par ‘réception’ nous 
entendons ici le processus par lequel un corps ecclésial fait sienne en vérité une determination qu’il ne s’est pas 
donnée à lui-meme, en reconnaissant, dans la mesure promulguée, une règle qui convient à sa vie. [...] elle 
comporte un apport propre de consentement, éventuellement de jugement, où s’exprime la vie d’un corps qui 
exerce des ressources spirituelles originales." 
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assembleia adere pessoalmente à Palavra, à oração da Igreja, à Eucaristia 
que lhe é entregue como “o Corpo de Cristo”167. 

Codina, apoiando-se em Santo Tomás, acentua que sem este “amém” não há 

verdadeira comunhão. É a “recepção” que permite a comunhão com o mistério último de 

Deus e é por meio dela que uma determinação ou uma regra promulgada pode ser 

reconhecida como boa nova. Ele deixa claro que não se trata de uma simples obediência, 

trata-se de algo profundo, como que uma adesão a partir de fé, uma vez que “a recepção 

supõe uma apropriação criativa por meio da comunidade” e seu fundamento último é o 

“senso de fé do povo de Deus” (sensus fidelium)168. Ou seja, trata-se de uma ação do 

Espírito que move, guia e cria condições para que o povo acolha e assimile o que está em 

sintonia com a fé, com o Evangelho. Codina ressalva que não é a “recepção” que dá 

legitimidade às declarações do Magistério. Por ser um “acontecimento de comunhão”169, é 

pela prática da comunhão que se encontra a verdade170. Ele deixa claro que a “recepção” não 

trata de algo já realizado, mas de um processo em curso, que se dá em meio a avanços e 

certos retrocessos, devidos a “justaposições de teologias” que permitem diferentes 

interpretações, somado ao fato de que o Concílio “não conseguiu implementar instrumentos 

legais e concretos para uma colocação em prática do espírito conciliar”171. 

Deste modo, somente uma eclesiologia pneumática, que ultrapasse a dimensão 

puramente jurídica da autoridade e da obediência para uma dimensão ampla de comunhão, 

pode dar conta de explicitar devidamente essa dimensão eclesiológica da “recepção”. Ela se 

dá por meio da ação do Espírito no povo de Deus, está estreitamente ligada à inculturação da 

fé que abarca todas as dimensões da vida do crente172 e, no decorrer da história, tornou-se 

importante para o desenvolvimento da Igreja e do dogma173. Ele aproxima esse dado da 

“recepção” com o evento de Pentecostes no qual, cada um dos presentes, acolhe a boa nova 

anunciada por Pedro em sua própria língua e cultura (cf. At 2,11). “O Espírito é que move a 

                                                 
167 CODINA, Não extingais o Espírito, p. 160-161.  
168 Ibid., p. 161. 
169 Neste sentido Codina afirma: “O Vaticano II não é unicamente um conjunto de textos; é, antes de 

tudo, um acontecimento espiritual.” CODINA, Víctor. De la ascetica y mística a la vida según el Espíritu de 
Jesús. In: FLORISTAN, Cassiano; TAMAYO, J-J. (Ed.) El Vaticano II, veinte años despues. Madrid: Ed. 
Cristiandad, 1985. p. 273. 

170 Cf. CODINA, Não extingais o Espírito, p. 162. 
171 Cf. CODINA, Vaticano II, um concilio em processo, p. 101-102. 
172 Cf. CODINA, Creo en el Espíritu Santo, p. 211. 
173 Para exemplificar, Codina aponta para a “recepção” que a comunidade cristã faz do Antigo 

Testamento à luz da ação do Espírito e o caminho feito, sobretudo por meio do uso dos textos na liturgia, para 
a definição do cânon do Novo Testamento, possibilitando a distinção entre os textos inspirados e os 
Evangelhos Apócrifos. Cf. CODINA, Não extingais o Espírito, p. 163-164. 
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partir de dentro dos corações, tanto dos apóstolos como do povo, para pregar e receber a 

Palavra (At 2, 37)”174.  

Por outro lado, Codina aponta que a não “recepção” ou o dissenso, sendo coletivo, 

comunitário e durável, não deve ser tomado como simples desobediência, mas exige escuta e 

discernimento para captar o que o Espírito “quer dizer às Igrejas” (cf. Ap 1,4 – 3,22). Pois, 

as contestações expressam um “clamor do Espírito” 175 que, no decorrer da história fez e 

continua fazendo avançar a doutrina, a moral e a práxis eclesial: “o Espírito, porém, a partir 

de dentro, move as pessoas e grupos para que façam avançar a Igreja até o Reino”176. Ainda 

que tenha havido na Teologia do Ocidente um esquecimento ou enfraquecimento da 

Pneumatologia – ou que ela seja ainda incipiente - o Espírito nunca abandona a Igreja: 

“Ainda que esta teologia (latino-americana) não tenha desenvolvido, senão incipientemente 

a Pneumatologia, no entanto, a teologia latino-americana está imersa dentro do processo de 

irrupção vulcânica do Espírito que invade o continente”177. As lições da história revelam que 

o Espírito está continuamente “presente na comunidade cristã, atuando, movendo e dirigindo 

a partir de dentro seus caminhos” e continuamente a fecunda178. 

Em síntese, a partir da reflexão teológica de Codina, sobressaem, ao menos 

didaticamente, sete passos na dimensão da “recepção”: a. O Espírito move a partir de baixo; 

b. cria condições para que o povo assimile; c. age no povo (sensus fidelium); d. age de forma 

coletiva, comunitária e durável; e. promove a inculturação; f. faz avançar a doutrina, a moral 

e a práxis eclesial; g. faz acontecer uma mudança de mentalidade. Trata-se, pois, de 

demonstrar como essa dinâmica da ação do Espírito pode ser vista nos desdobramentos da 

trajetória feita pelo Movimento da Boa Nova. E, como a dinâmica do MOBON constitui um 

caminho facilitador para a recepção do Concílio Vaticano II por meio do povo.  

                                                 
174 CODINA, Não extingais o Espírito, p. 162. 
175 Codina cita alguns exemplos de contestações acontecidos nos pontificados em torno do Concílio 

Vaticano II: a contestação do ensino da Teologia em latim; as divergências sobre muitos pontos da Humanae 
Vitae de Paulo VI (1968); a polêmica em torno da beatificação conjunta de Pio IX (Papa do Vaticano I) com 
João XXIII (Papa do Vaticano II). Depois apresenta algumas marcas de contestação profética nas quais o 
Espírito age a partir de baixo em pessoas, em movimentos, e provoca uma renovação da Igreja: o monacato; o 
apelo da Igreja do Oriente reforçando a Igreja local, que infelizmente terminou em ruptura; os movimentos 
laicais e populares dos Séc. XI-XIII; a Reforma; os defensores dos índios; a minoria do Vaticano I; o próprio 
Vaticano II, tudo isso como grande irrupção do Espírito na Igreja. Cf. Ibid., p. 167-189. 

176 Cf. Ibid., p. 165-166. 
177 Cf. CODINA, Víctor. El Espíritu del Señor llena el universo: una reflexión desde América Latina. 

In: Concilium, Estella, v. 342, p. 637-647, set. 2011. Cito p. 643. “Aunque esta teología no ha desarrollado más 
que incipientemente la Pneumatología, sin embargo la teología latinoamericana está inmersa dentro del 
proceso de irrupción volcánica del Espíritu que invade el continente.” 

178 Cf. CODINA, Não extingais o Espírito, p. 189. Ver: “O Espírito no segundo milênio” Cf. ID. 
Creio no Espírito Santo, p. 38-47; “O polo profético da Igreja” Cf. ID. Renascer para a Solidariedade,  
p. 37-53. 
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a. O Espírito move a partir de baixo: um dos sinais desta ação do Espírito a partir de 

baixo, no tocante à “recepção”, foi o caminho percorrido para o curso catequético baseado 

nas novas diretrizes apontadas pelo Concílio Vaticano II, na Universidade Católica do Chile 

e nos desdobramentos que acontecem a partir dele179. Há um movimento de superação da 

apologética que descortina um novo horizonte de compreensão para o serviço de 

evangelização com as lideranças e com o povo das comunidades em geral. A Bíblia, ainda 

com maior ênfase, continuava ocupando o centro das atenções e do trabalho das lideranças 

com o povo, mas o foco deixa de ser a polêmica com os protestantes. O eixo do trabalho de 

evangelização passava a ser a busca de clarear o seguimento de Jesus em função do 

fortalecimento e organização da comunidade de fé. E isto acontecia a partir da Igreja local 

de Caratinga-MG, a partir dos pobres, a partir de baixo. 

b. O Espírito cria condição para que o povo assimile: esta iniciativa de “recepção” 

encontrou terreno fecundo, pois já havia uma aposta no trabalho missionário das lideranças. 

O então Movimento de Apostolado dos Pioneiros do Evangelho – MAPE180, ainda antes de 

sentir os ares de renovação trazidos pelo Concílio, criara um entusiasmo com a Bíblia e com 

a ação missionária das lideranças em meio às comunidades. Pode-se dizer de uma presença 

silenciosa, mas viva e atuante do Espírito no meio daquele povo fiel das periferias. 

Possivelmente, sem essas condições prévias as sementes do Concílio, que chegavam às 

comunidades depois do curso na Universidade do Chile, não teriam tamanha acolhida, não 

teriam se tornado tão fecundas nas comunidades e paróquias da Diocese de Caratinga e 

outras atingidas pelo trabalho daqueles pioneiros.  

c. O Espírito age no povo: a nova perspectiva de trabalho trazida pelo Alípio, a partir 

de seu encontro com as noções centrais do Concílio Vaticano II, enfrentaram certa 

dificuldade por uma parte da liderança e pelo Pe. Geraldo da Silva Araújo, idealizador da 

ação apologética inicial. Porém, a estratégia de evitar confronto direto e deixar que a própria 

proposta abrisse caminho, pode ser vista como uma luz do Espírito a guiar os passos da 

missão. O Espírito vai suscitando a fé do povo (sensus fidelium) por meio da qual, os limites 

da falta de estudos e o pouco conhecimento da Palavra de Deus são superados. O povo intui, 

aceita e, aos poucos compreende e desenvolve uma nova dinâmica de ação evangelizadora. 

Há uma sintonia, uma conformidade, entre a vida do povo e o Evangelho, aquele algo novo 
                                                 

179 Cf. Parte I - 2.1 A superação da apologética, p. 53. Há uma mudança completa nos conteúdos 
trabalhados nas “Semanas Bíblicas”. O conteúdo vinha como um desdobramento do trabalho de conclusão do 
curso feito pelo Alípio Jacintho da Costa, no Chile. Em 1968 foi publicado um subsídio que reúne o conteúdo 
utilizado nos cursos para a formação de lideranças (cf. ABN, 1968). Posteriormente esse conteúdo vai se 
converter nos dois principais cursos de formação de lideranças do MOBON: “Pré Boa Nova” e “Boa Nova”. 

180 Cf. Parte I - 1.6 MAPE, uma resposta aos desafios da fé, p. 48. 
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experimentado nos cursos passava a ser recebido na fé como uma boa nova de Deus no meio 

das comunidades181.  

d. O Espírito age de forma coletiva: tratava-se de uma ação comunitária e durável182. 

Os cursos de formação reuniam pessoas de várias comunidades e/ou paróquias diferentes e 

de uma forma continuada183. Era por meio dos cursos que acontecia o contato mais direto 

com o espírito da caminhada da Igreja. O encontro com a Palavra de Deus em clima fraterno 

e de espiritualidade, em sintonia com a caminhada da Igreja imbuía as pessoas deste espírito 

de ser Igreja que surgia a partir do Concílio. Neste ambiente comunitário, as pessoas iam 

descobrindo que já não era suficiente ir à Igreja, mas que era preciso ser Igreja, e que onde 

estivessem em atitude de fé, como compromisso com o seguimento de Jesus, aí estava a 

Igreja a serviço do Reino de Deus. Assim, pouco a pouco, deram-se passos de 

conscientização para o sentido de ser Igreja. Realizava-se a “recepção” do Concílio no meio 

das comunidades, por meio do povo que se tornava sujeito desta dinâmica de “recepção”184.  

e. O Espírito promove a inculturação: no processo de “recepção”, ao menos dois 

elementos, podem ser destacados na dinâmica do MOBON: o contato mais constante com 

Palavra de Deus gera uma proximidade entre o leitor e a narrativa bíblica. Há uma 

proximidade, como que por conaturalidade entre Bíblia e vida. A partir da narrativa dos 

textos bíblicos, o povo se reconhece à luz dos textos bíblicos, contempla a própria vida 

através dos relatos185. A partir dessa proximidade as pessoas ganham maior autonomia no 

                                                 
181 Ilumina um testemunho de Pe. Paulo Riou “As comunidades eclesiais de base descobriram a leitura 

da Bíblia e era a força do MOBON. [...] Os movimentos eclesiais de base tiveram esse mérito e o MOBON 
trabalhou muito isso, em dois pés: um na Bíblia e outro na realidade camponesa. Então, houve um movimento 
eclesial de base na leitura da Bíblia. E na leitura do evangelho descobriram o Cristo, não o Cristo do catecismo 
que ninguém entende, mas o Cristo vivo, o Cristo do evangelho, dos pobres, o Cristo que perdoa, o Cristo que 
é bom. Então, eles acreditam no Cristo homem. O homem e Deus e diante dos problemas que eles têm debaixo 
dos poderosos eles pedem ao Cristo homem e Deus de ser o seu libertador, a descoberta do Cristo libertador. 
Ele não sabe o que é teologia ou catequese, mas Cristo libertador ele entende.” Apud OLIVEIRA. Religião,  
p. 130. 

182 Envolvia várias lideranças que abrangiam quase toda a Diocese de Caratinga, grande parte da 
Diocese de Governador Valadares, e parte das Dioceses de Mariana, São Mateus, Cachoeiro do Itapemirim-ES, 
tendo o trabalho avançado para outros estados do Brasil, de forma mais acentuada nas Dioceses de Sinop e 
Cáceres, no Mato Grosso. Cf. Parte I - 3.2 A Boa Nova no Mato Grosso. p. 89. 

183 Sempre tiveram a vida cristã em comunidade como um eixo de toda a dinâmica de evangelização e 
desde a década de 1970, mantém cursos de formação continuados em dois momentos fortes durante o ano. Nas 
fases iniciais eram os cursos de Semana Santa e Natal; Nas proximidades da virada do milênio convertem-se 
em cursos da Campanha da Fraternidade e do Mês da Bíblia. Cf. Parte I - 3.2.1 Os subsídios de preparação 
para a Semana Santa. p. 83. 

184 Importa ressaltar: “El sujeto portador de este proceso de transmisión y/o recepción es toda la 
comunidad de creyentes y el objeto abraza todo lo que la Iglesia es y cree (DV II,8). [...] Garante último de 
fidelidad en el proceso total de Tradición y/o  Recepción por parte de la totalidad del pueblo de Dios es la 
acción del Espíritu (DV II,8)”.  ANTÓN. La “recepción” II, p. 452-453. 

185 “O exegeta, com a cabeça, o estudo, pode chegar bem perto de Abraão, mas com os pés ele fica 
longe. O povo com os pés está muito perto de Abraão. Vive a mesma situação. Por isso, ele tem uma certa 
conaturalidade de vida com Abraão. Algo que o identifica. Assim, quando ele lê a história de Abraão, a história 
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trato com a Palavra, de tal forma que as próprias lideranças, leigos e leigas, tornam-se os 

agentes evangelizadores. O que se comunica é antes a própria experiência de fé e de vida e 

não apenas uma ideia ou um conteúdo recebido de terceiros. Aí se manifesta a força deste 

trabalho missionário desta dinâmica de evangelização. As expressões, os exemplos, a 

linguagem utilizada é de seu próprio universo de compreensão, que por sua vez, vai ao 

encontro de outras pessoas que partilham universos de compreensão semelhantes. Isto torna 

o serviço de evangelização fecundo e eficaz. Outro sinal dessa inculturação se dá através do 

uso de metáforas ou comparações que funcionam ora como parábolas186, ora como 

alegorias187. Estas não apenas facilitam o entendimento de determinado conteúdo, mas gera 

uma autonomia criativa que permite novas aplicações e atualizações que vão além de um 

sentido inicial. Esta questão será aprofundada mais adiante ao tratar do uso da linguagem 

simbólica.  

f. O Espírito faz avançar a doutrina, a moral e a práxis eclesial: por meio do trabalho 

desenvolvido pelo MAPE e posteriormente pelo MOBON, constitui-se, no meio do povo e 

das comunidades, um outro jeito de ler a Bíblia. Um modo que a torna mais próxima da 

realidade familiar e comunitária, mais sensível às realidades sociais. Supera-se o machismo 

e ganha espaço a valorização da mulher na vida da família e da comunidade. Há maior 

tolerância em relação às chamadas “mães solteiras”, não necessariamente aprovando algum 

desvio, mas com uma atitude mais acolhedora que supera a falsa pretensão de “lavar a honra 

da família” que justificava a expulsão de casa dessas pessoas por parte da própria família. 

Favorece ao processo de humanização e de maior valorização da vida. A liturgia se torna 

mais viva e participativa, mais próxima das realidades da vida. Em muitos lugares o culto 

dominical é dirigido pelas equipes dos grupos de reflexão envolvendo não apenas um 

                                                                                                                                                      
se torna espelho, ele olha e vê nela o seu próprio rosto e diz: ‘somos Abraão’” MESTERS, Carlos. O Uso da 
Bíblia nas comunidades cristãs de base. In: CONGRESSO INTERNACIONAL ECUMÊNICO DE 
TEOLOGIA. A Igreja que surge da base: eclesiologia das comunidades cristãs de base. São Paulo: Paulinas, 
1980. p. 303. 

186 É uma palavra de origem grega, no Novo Testamento, é usada para indicar “um dito sapiencial ou 
uma pequena narrativa alegórica usada por Jesus para apresentar o seu ensinamento”. PARÁBOLA. In: 
MACKENZIE, John L. Dicionário Bíblico. São Paulo: Paulinas, 1983. p. 691. Aqui tem o sentido de uma 
narrativa que quer comunicar uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. 

187 “Composição literária na qual cada detalhe representa alguma realidade. [...] A alegoria se 
distingue da parábola e do tipo (tipologia), embora estas duas composições literárias possam conter elementos 
alegóricos.” ALEGORIA. In: MACKENZIE, Dicionário Bíblico, p. 21. Aqui indica a apropriação que se faz 
de elementos da natureza ou da construção humana em que cada detalhe é utilizado para representar outra 
realidade. 
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dirigente, mas várias pessoas na ação litúrgica, com efetiva distribuição de tarefas, 

confirmando, na prática, que a liturgia é uma ação marcadamente comunitária188. 

g. O Espírito ilumina a mente e faz mudar a mentalidade: antes da virada do milênio 

é mais visível e evidente a presença de padres e às vezes até de alguns bispos participando 

de cursos que eram coordenados pelas lideranças das comunidades eclesiais. E, não raro, se 

admiravam da sabedoria demonstrada pelos leigos e leigas que, em sintonia com a proposta 

e a caminhada da Igreja, manifestavam amor à Igreja, compromisso com o seguimento de 

Jesus e um destacado ardor missionário. Um sinal sensível da ação do Espírito que toca o 

coração das pessoas e faz surgir algo novo no meio do povo, a partir de baixo, a partir das 

periferias. Assim, guiadas pelo Espírito, as lideranças e o povo das comunidades captavam 

de certo modo e com força, não sem limites ou ambiguidades, a mudança profunda de 

mentalidade trazida pelo Concílio Vaticano II189. 

Se levarmos em conta os três diferentes modelos de “recepção”, apresentados por 

José Oscar Beozzo190, podemos dizer que o MOBON, até o início da década de 1980, opera 

uma recepção nos moldes pastorais, somente depois disso assume uma característica que se 

pode dizer profética e transformadora191. Isto indicaria o motivo das críticas recebidas pelas 

lideranças ligadas ao MOBON como sendo “rezadoras demais” e pouco dados às “lutas 

sociais”192. Por outro lado, essa distância permitiu um maior amadurecimento da caminhada 

de fé. Os cursos realizados de forma continuada com as lideranças leigas e multiplicados por 

elas nas comunidades manteve o foco no testemunho de vida e na participação ativa na vida 

                                                 
188 “O culto litúrgico é ‘comunitário’ e é ação ‘pessoal’: em primeiro lugar de Cristo e, depois, da 

igreja com Cristo; [...] a liturgia, antes de ser a ação da igreja diante de Deus, é a ação de Cristo na igreja, [...] a 
igreja primeiro é sujeito passivo da liturgia, depois é que se torna sujeito ativo.” LITURGIA. In: SARTORE, 
Domenico; TRIACCA, Achile M.. Dicionário de Liturgia. São Paulo: Paulus, 1992, p. 641-642. 

189 Neste sentido corrobora Pe. Libanio a respeito do ato da “recepção”: “É um ato teologal, 
antropológico e sociológico. Teologal, porque os fiéis recebem na fé um ensinamento criado por uma instância 
autêntica da Igreja, no caso, o Concílio. Antropológico, porque o ser humano vive de tradições que acolhe de 
outros. Sociológico, porque não o faz enquanto indivíduo, mas como corpo social.” LIBANIO, João Batista. 
Os Carismas na Igreja do Terceiro Milênio. São Paulo: Loyola, 2007. p. 205. 

190 “Podemos falar, assim, de três modelos de recepção diferentes, com profundas afinidades 
espirituais, práticas e teológicas entre si, da parte de pessoas, de propósitos e de igrejas. Dá-se uma recepção 
mais profética no Pacto das Catacumbas, mais pastoral no PPC (Plano de Pastoral de Conjunto) da Igreja do 
Brasil, mais focada na transformação do mundo e da Igreja em Medellín.” FAGGIOLI, Massimo. Vaticano II: 
a luta pelo sentido. São Paulo: Paulinas, 2013. p 15-16. 

191 Não há sinais ou referências diretas a Medellín nos textos produzidos pelo Movimento de 
Evangelização da Diocese de Caratinga para os estudos e cursos de formação de lideranças. Isto leva a crer que 
por um bom tempo as chaves de leitura do Concílio, descobertas a partir do curso feito pelo Alípio no Chile, 
alimentam por um grande período, quase duas décadas, a caminhada feita. Talvez por esse motivo, há um 
retardo na abertura para a dimensão mais explicitamente social. Antes desta, o foco parece centrar-se mais no 
despertar para o testemunho cristão na vida de família e na vida de comunidade. 

192 Cf. Parte 1 - 2.6 A dinâmica da “Turma da Boa Nova”, p. 78. 
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em comunidade. O trabalho de evangelização não alheio à realidade, porém centrado nas 

questões locais, por isso, carente de uma visão social mais ampla.  

O uso constante da Bíblia propiciou maior enraizamento bíblico na liderança e 

ampliou sua base de fé. A proximidade entre Bíblia e vida, a sintonia com a caminhada da 

Igreja e a sensibilidade à realidade sofrida permitiram alargar a visão social e o despertar 

para a necessidade de uma práxis transformadora. Esta abertura deu-se por meio de passos 

mais seguros e a partir da perspectiva da fé, por isso mais duradoura em suas ações193. Em 

sintonia com a afirmação de Codina: “o Espírito é que faz com que a humanidade vá a busca 

de mundo novo e melhor que a criação seja semente de uma nova terra e de um novo 

céu”194. Neste sentido, reforça Angél Antón, a recepção é uma realidade mantida pelo 

Espírito: 

Sendo o Espírito princípio constitutivo e fonte de vida na Igreja e por ser a 
recepção algo que pertence essencialmente à sua constituição e missão, 
cabe afirmar que esta é uma realidade mantida por ação do Espírito em 
todos os processos históricos. Não é possível traçar uma teologia da 
‘recepção’ sem um desenvolvimento adequado da ‘pneumatologia’. Não é 
tampouco casual comprovar na história das ideias eclesiológicas que, 
quando a pneumatologia se relegou a um segundo plano na compreensão e 
na práxis eclesiais, o espaço vital para a recepção tornou-se tão reduzido, 
que esta apenas pode desenvolver-se e terminou por identificar-se com o 
mero ato de obediência à autoridade hierárquica e a não recepção com o 
rechaço da mesma195. 

Essa recepção do Concílio por parte do MOBON ganha uma força de inculturação 

por meio do uso de símbolos e comparações oriundos do cotidiano da vida do povo. O 

serviço de evangelização, quer nos cursos e/ou nos subsídios produzidos, trazem elementos 

que revelam uma rica proximidade com o povo e sua cultura. O MOBON utiliza-se de uma 

linguagem simbólico-cultural que constitui uma de suas forças de penetração na vida das 
                                                 

193 Importa destacar que nas Dioceses de São Mateus-ES e Ipatinga-Fabriciano-MG por seu avanço 
nas questões mais sociais, dispensaram os cursos e encontros promovidos pelo MOBON sob a alegação de que 
“eram muito rezadores”. Nestas dioceses, à semelhança do que aconteceu com a Arquidiocese de Vitória-ES, 
foram locais onde ocorreu maior penetração dos grupos de renovação carismática enfraquecendo as bases 
dessa Igreja comprometida com as causas sociais. Em dioceses na qual permanece o trabalho do MOBON, o 
impacto dos grupos de renovação é menor e pessoas ligadas aos grupos carismáticos participam dos cursos do 
MOBON mantendo uma postura mais equilibrada na perspectiva da ligação da fé com a vida. 

194 CODINA, Não extingais o Espírito,  p. 327. 
195 ANTÓN. La “recepción” II, p. 466-467. “Siendo el Espíritu principio constitutivo y fuente de vida 

en la Iglesia y por ser la recepción algo que pertenece esencialmente a su constitución y misión, cabe afirmar 
que ésta es una realidad mantenida por la acción del Espíritu en todos sus procesos históricos. No es posible 
trazar una teología de la ‘recepción’ sin un desarrollo adecuado de la ‘pneumatología’. No es tampoco casual 
el comprobar en la historia de las ideas eclesiológicas que, cuando la pneumatología se relegó a un segundo 
plano en la comprensión y praxis eclesiales, el espacio vital para la recepción quedó tan reducido, que ésta 
apenas pudo desarrollarse y terminó por identificarse con el mero acto de obediencia a la autoridad jerárquica y 
la no-recepción con el rechazo de la misma.” 
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comunidades e um caminho que dá suporte ao dinamismo missionário dos leigos como 

verdadeiros “sujeitos eclesiais” na ação evangelizadora da Igreja. 

CAPÍTULO 7 - O MOBON E O USO DA LINGUAGEM SIMBÓLICO-CULTURAL 

Como abordado na primeira parte desta pesquisa, a linguagem simbólica é um dos 

traços característicos da dinâmica de ação evangelizadora do MOBON196. Aqui, optou-se 

por usar o termo linguagem simbólico-cultural.  

Linguagem enquanto expressa o modo ou meio de comunicar. Um sistema de sinais 

convencionais que possibilitam a comunicação de ideias ou sentimentos, ela pode ser verbal, 

visual, gestual, corporal, sonora, gráfica... Pode fazer uso de palavras, ritos, sons, ritmos e 

símbolos. Aqui o termo quer indicar os meios ou elementos que favorecem a comunicação 

no processo de evangelização. Uma forma de aproximação ao universo de compreensão dos 

interlocutores neste processo, utilizando-se de elementos oriundos do cotidiano da vida do 

povo (imagens, comparações, analogias, casos, exemplos tirados da natureza ou da vida 

cotidiana...). Elementos que trazem consigo um “plus de sentido”, algo comum ao modo de 

ser e de viver do povo, que favoreça um mergulho no seu universo de sentido. E, em sentido 

amplo, toda linguagem é simbólica197.  

O simbólico (Syn+ballein = laçar com, reunir)198 é algo constitutivo da própria 

natureza humana. A definição do que é o símbolo escapa aos esquemas conceituais, nele, a 

imagem é o polo mais forte e as descrições e tentativas de definição que dele se fazem são 

aproximações que não lhe esgotam o sentido. O símbolo não se deixa aprisionar, guarda 

uma reserva de sentido e constitui uma forma, ainda mais significativa e condensada, de 

acesso ao real. Codina destaca: “o símbolo é, pois, a única forma de expressar as realidades 

mais profundas da existência humana, de comunicá-las socialmente e de entrar em 

                                                 
196 Cf. Parte I - 3.5 O cultivo da linguagem simbólica, p. 106. 
197 “Y dado que el hombre es un homo symbolicus, todas sus actividades implican el simbolismo. De 

ahí que la actividad religiosa esté transida de simbolismo. Más aún, la religión es un escenario privilegiado del 
juego simbólico. Sin símbolo no existe religión, y sin religión quedaría amputado un enorme espacio del 
símbolo. Símbolo y religión se estrechan mutuamente. La capacidad del ser humano de crear símbolos se 
manifiesta poderosa, plural y ambigua en el mundo de la religión.” MARDONES, José María. La vida del 
Símbolo: La dimensión simbólica de la religión. Santander: Sal Terrae, 2003, p. 92. 

198 Primitivamente, símbolo era um objeto quebrado em duas partes do qual as pessoas conservavam, 
cada um a sua metade. Estas duas partes unidas serviam para lembrar aos portadores seu compromisso ou sua 
dívida. Indicava uma parte ou fragmento que necessitava de ser completado. “Mas, em sentido antropológico, 
hoje se fala geralmente de símbolo quando se tem um significante que remete não a um significado preciso, 
porém, sim a outro significante.” SÍMBOLO. In: SARTORE; TRIACCA, Dicionário de Liturgia, p.1143. 
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comunhão com elas”199. E ainda: “o símbolo não se opõe ao real, [...] mas condensa a 

realidade de modo que possa ser melhor captada”200. Por sua vez, o simbólico diz respeito e 

se torna compreensível a partir de elementos comuns na cultura de cada povo, raça ou nação.  

O Cultural, devido à sua extrema abrangência, não é de fácil compreensão. A cultura 

por incluir a tudo, torna-se de difícil definição: “Cultura é uma totalidade complexa que 

abrange conhecimento, crença, arte, moral, costume, e quaisquer capacidades, e hábitos 

adquiridos pelo ser humano como membro da sociedade”201. Seu conceito vem passando por 

uma evolução semântica e é passível de leituras diversas: humanista, antropológica, 

filosófica, como um processo vivo, em constante reorganização, incorporada aos fenômenos 

sociais, em que cada pessoa ou membro de um grupo social, torna-se um ator e nela 

interage202.  

Neste sentido, Codina apoiando-se em Paulo Suess, atesta que a cultura que diz 

respeito à vida em sua globalidade e que nela o real, o simbólico e o interpretativo estão em 

estreita relação:  

A cultura abarca a globalidade da vida de cada grupo humano, etnia, povo 
ou nação: a cultura material, social e interpretativa. Porém abarca também 
a globalidade dos ‘registros’ da condição humana: o imaginário, o 
simbólico e o real. Os três subsistemas culturais – o material, o social e o 
interpretativo – e os três ‘registros’ – o imaginário, o simbólico e o real – 
estão em interação permanente203. 

Por envolver a vida em sua globalidade, conhecer a cultura é caminho necessário à 

evangelização. A evangelização implica envolvimento na vida de um povo de maneira 

global, suas condições materiais, sua organização social, sua visão de mundo, seu universo 

de representação simbólica. A cultura abre caminho para o processo de inculturação da fé: 

“o evangelizador deve conhecer a cultura na qual vivem seus destinatários para poder lhes 

                                                 
199 CODINA, Víctor. Por uma teologia mais simbólica e popular. In: Perspectiva Teológica. Belo 

Horizonte. v. 18, n. 45. p. 149-173. mai./ago. 1986. Cito p. 151. 
200 CODINA. Sueños de un viejo teólogo, p. 148. “Y el símbolo no se opone a lo real, como algunos 

piensan, sino que condensa la realidad de modo que pueda ser mejor captada” 
201 MIRANDA, França. Inculturação da fé: uma abordagem teológica. São Paulo, Loyola, 2001. p. 42.  
202 Cf. Ibid., p. 42-48.  
203 Cf. SUESS, Paulo. Inculturación. In: ELLACURIA, Ignacio; SOBRINO, Jon Mysterium 

Liberationis: Conceptos fundamentales de la teología de la liberación (II), Madrid: Trotta, 1990. p. 384. “La 
cultura abarca la globalidad de la vida de cada grupo humano, etnia, pueblo y/o nación: la cultura material, 
social e interpretativa. Pero abarca también la globalidad de los ‘registros’ de la condición humana: el 
imaginario, el simbólico y el real. Los tres subsistemas culturales —el material, el social y el interpretativo— y 
los tres ‘registros’ —el imaginario, el simbólico y el real— están en interacción permanente.” Obs.: na nota de 
rodapé, equivocadamente aparece “Mysterium Salutis”: cf. CODINA, Creo en el Espíritu Santo, p. 171; o 
equívoco permanece na edição brasileira: cf. ID. Creio no Espírito Santo. p. 169. 
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apresentar a mensagem cristã. Não só numa linguagem que possam captar, mas que também 

atinja o cotidiano de suas vidas”204.  

Em termos de linguagem, o simbólico não pode desvincular-se do cultural, sob risco 

de prejudicar o nível de profundidade da ação evangelizadora. França Miranda assinala a 

importância do fator cultural na evangelização a partir da Igreja local:  

A evangelização da cultura ou a inculturação da fé são tarefas confiadas à 
Igreja em sua missão salvífica. Portanto somente a Igreja Local, enquanto 
inserida num contexto sociocultural específico, será capaz de realizar a 
contento tal tarefa, já que os protagonistas da inculturação da fé são os 
habitantes deste respectivo contexto. Esta condição pressupõe que as 
Igrejas locais sejam realmente sujeitos do processo, respeitadas em sua 
autonomia, já que constituem sem mais a Igreja de Cristo (LG 23). Seus 
membros vivem os mesmos desafios existenciais, as mesmas leituras da 
realidade, os mesmos padrões de comportamento e as mesmas expectativas 
que lhe fornecem uma linguagem comum de fé e que configuram esta 
Igreja com uma fisionomia própria. A catolicidade da Igreja não significa a 
universalidade abstrata do pensamento grego, mas uma universalidade 
concreta que abarca a diversidade sem perder a unidade205. 

O uso da linguagem simbólico-cultural vai além da busca de uma simples 

aproximação com o povo e não se reduz a um mero recurso didático. Trata-se de um meio 

através do qual a evangelização consegue penetrar a “alma” do povo, adentrar-se de forma 

respeitosa por meio da porta da cultura, propicia o engajamento das pessoas a partir de 

dentro, do seu universo de compreensão mais profundo. Esta forma de linguagem, além de 

permitir uma maior aproximação ao cotidiano da vida das pessoas, cria condições para “tirar 

o véu”, fazer “descobrir”, propicia uma nova visão sobre a própria realidade. Trata-se do 

movimento que faz vir à luz algo novo, descortina novas possibilidades de ação e de 

engajamento da pessoa diante da realidade. Cria condições para o Evangelho produzir seus 

frutos no meio das comunidades, na Igreja e na sociedade. A força, e importância desta 

linguagem na evangelização são confirmadas por Libanio ao apontá-la como a mais própria 

para expressar a fé e a teologia: “A linguagem mais própria da fé, da teologia, é a simbólica, 

metafórica, narrativa”206. E esta não se desconecta da cultura, antes nasce dela e nela se 

alimenta constantemente. Se Paulo VI aponta a ruptura entre fé e cultura como “o drama do 

nosso tempo” (EN 20), a linguagem simbólico-cultural propicia uma reconexão entre fé e 

                                                 
204 MIRANDA, Mário de França. Fé e cultura em Puebla. In: SOUZA, Ney de; SBARDELOTTI, 

Emerson. Puebla: Igreja na América Latina e no Caribe. Petrópolis: Vozes, 2019, p. 96. 
205 Ibid., p. 99-100. 
206 LIBÂNIO, João Batista. Olhando para o futuro: Prospectivas teológicas e pastorais do 

Cristianismo na América Latina. São Paulo: Loyola, 2003. p. 196. 
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cultura, portanto, um caminho necessário para o serviço da evangelização207. Ela permite 

descobrir na realidade um sentido maior, denso e profundo.  

Por trabalhar com elementos já presentes no imaginário, na alma, no coração do 

povo, por força de uma conaturalidade de sentido, faz alcançar um “plus” que enlaça, 

envolve com maior força a pessoa diante da realidade por ela vivida. Para melhor captar essa 

importância da linguagem simbólico-cultural, voltamos a atenção ao que Codina nomeia de 

“razão simbólica” e é por ele apresentada como paradigma cultural. 

7.1 A “razão simbólica” como paradigma cultural 

Codina reconhece que, na modernidade, a Teologia, tanto católica quanto 

protestante, voltou a se interessar pelo símbolo, pois “é o único modo de atingir as 

realidades mais profundas e chegar à totalidade da pessoa”. Essa volta ao símbolo objetiva 

“superar o intelectualismo racionalista, o idealismo e o cientificismo positivista”, porém, ele 

procura ir além desta perspectiva e se propõe a “potenciar o símbolo desde a opção 

preferencial pelos pobres”, situadamente a partir da Igreja da América Latina208. Codina 

reconhece a dificuldade de caracterizar a razão simbólica: 

Em que consiste esta razão simbólica? É difícil definir por sua natureza 
supraracional. Porém comporta uma sensibilidade diferente frente ao real, 
uma sintonia cósmica com a Natureza, uma forte vivência de solidariedade 
humana e comunitária, uma grande sensibilidade religiosa expressa em 
ritos, mitos e festas, um realismo mágico, um grande senso de integralidade 
da vida que inclui o corpo, o espírito, a criação, a história do presente e do 
passado, uma forte tensão em relação ao definitivo, uma atitude 
contemplativa da vida, uma valorização da cultura local e sua identidade 
nacional, uma honestidade ética com o real209.  

Para Codina, o diálogo com a modernidade deve acontecer a partir da afirmação da 

própria cultura, no caso da América Latina, a partir da cultura do Sul. O que não 

representaria uma volta ao passado, ou mesmo uma postura acentuadamente crítica frente à 

                                                 
207 Cf. SUESS. Inculturación. In: ELLACURIA; SOBRINO. Mysterium Liberationis (II), p. 377-422. 
208 CODINA, Por uma teologia mais simbólica e popular. Perspectiva Teológica. Belo Horizonte. v. 

18, n. 45. p. 149-173. mai./ago. 1986. Cito p. 149. 
209 Cf. CODINA, Víctor. ¿Réquiem por la teología de la liberación? Una teología desde el Sur. In: 

Viento Sur, Madrid, n. 6, dic. 1992, p. 59-63. Cito p. 63. “¿En qué consiste esta razón simbólica? Es difícil de 
definir por su misma naturaleza suprarracional. Pero comporta una sensibilidad diferente frente a lo real, una 
sintonía cósmica con la Naturaleza, una fuerte vivencia de la solidaridad humana y comunitaria, una gran 
sensibilidad religiosa expresada en ritos, mitos y fiestas, un realismo mágico, un sentido grande de la 
integralidad de la vida que incluye el cuerpo, el espíritu, la creación, la historia del presente y del pasado, una 
fuerte tensión hacia lo definitivo, una actitud contemplativa de la vida, una valoración de la cultura local y su 
identidad nacional, una honradez ética con lo real.” 
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modernidade. Ele declara que a razão moderna ilustrada, quer em seu viés marxista ou 

capitalista, não abre o devido espaço para o cultural. Ele vê nisso a razão ou motivo pelo 

qual, na América Latina, os povos do Sul, ficam “condenados a ser um mero apêndice da 

modernidade do Norte e mutila sua riqueza humana e cultural, sua própria identidade”. A 

partir dos povos do Sul, Codina identifica o surgimento de uma “modernidade emergente” e, 

por meio deles, vê a necessidade de buscar uma nova razão, que ele denomina “simbólica”, 

a razão que tem predomínio no Terceiro Mundo, nos povos indígenas e no Oriente210. 

Apesar da dificuldade de defini-la, por fazer parte do âmbito supralógico, do cordial, 

imaginativo, vital, mítico e poético e entrelaçar as raízes profundas do ser humano e do 

povo, por aproximação, ele a descreve: 

Trata-se de uma aptidão para captar sapiencialmente o último e o definitivo 
da vida, o ser e o estar, diante do ter e do aparecer. Possui uma dimensão 
de integralidade e totalidade holística que supera toda dicotomia entre 
corpo e espírito, sujeito e comunidade, passado e presente, história e 
futuro. [...] Descobre na realidade um “plus” de sentido, que vai além do 
realismo plano ou quantitativo, sem cair em idealismos desligados da vida. 
A realidade está grávida de sentido; seu realismo é mágico e 
surpreendente211. 

A razão simbólica permite uma maior aproximação com o universo de compreensão 

dos pobres, abre caminho para o encontro com as culturas originárias e com o seu universo 

de compreensão. Ela brota do cotidiano da vida, das situações vividas, das lutas enfrentadas, 

dos exemplos da natureza, da fé celebrada, com seus ritos e símbolos. O centro da atenção 

está na vida, na realidade sagrada que se defende, se celebra e se transmite, de modo 

especial na vida dos pobres212. Para Codina: 

A recuperação do símbolo é totalmente necessária para evangelizar o povo 
e a sua religiosidade. E também é verdade que o povo, ao conservar o 
sentido do simbólico mais fortemente que outros setores eclesiais, 
evangeliza a própria Teologia moderna. Uma vez mais se realiza o 
potencial evangelizador dos pobres (Puebla 1147)213.  

Que aproximação pode ser feita entre a dinâmica do MOBON e a razão simbólica? 

Por ter nascido entre os pobres, a partir de baixo, e por favorecer a atuação efetiva destes a 

                                                 
210 Cf. CODINA, Creio no Espírito Santo, p. 174-175. 
211 Ibid., p. 175-176. Ao invés de utilizarmos “A realidade está cheia de sentido” (Trad. Portuguesa), 

optamos por usar “grávida (preñada) de sentido” para manter a força do texto original. Cf. CODINA, Víctor. 
Creo en el Espíritu Santo: Pneumatología Narrativa. Maliaño: Sal Terrae, 1994. p. 177. 

212 Cf. CODINA, Creio no Espírito Santo, p. 186. 
213 CODINA, Por uma teologia, p. 150. 
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nível eclesial e social, esta dinâmica já se aproxima, por “conaturalidade”, da vida do povo 

em sintonia com seus dramas, suas lutas, seu modo de celebrar a fé... enfim, se aproxima dos 

pobres por meio de relações humanizadoras, num clima de fé e de esperança, 

proporcionados pelos encontros e cursos realizados. Algo característico que se dá por meio 

da apropriação e uso de imagens, símbolos e comparações hauridos da vida e da realidade 

do povo e que são utilizados nos cursos e citados nos subsídios produzidos. Aí é que se pode 

verificar a presença e o domínio desta razão simbólica na prática de evangelização do 

MOBON.  

João da Silva Resende214, com sua sensibilidade pastoral e capacidade reflexiva, de 

forma abundante e criativa, faz largo uso da simbologia em seus cursos e materiais 

publicados. Seu testemunho revela a importância e a força da linguagem simbólico-cultural 

na dinâmica do MOBON. Ela pode ser encontrada nas entrelinhas do que ele trata como 

“linguagem popular”: 

O protagonista da linguagem popular é o próprio povo. A missão do 
educador popular é descobrir, na cultura do povo, os símbolos e 
comparações que melhor ajudam a entender e analisar a realidade. Desta 
maneira, aos poucos, as pessoas vão se sentindo à vontade para participar. 
Vão se envolvendo, questionando e questionando-se. Vão se libertando dos 
chavões e ideias pré-fabricadas, deixando de ser passivas, fatalistas, 
individualistas, passando a fazer a sua história, abrindo-se aos valores 
solidários215. 

Neste relato, aparece com clareza o destaque para o dinamismo missionário dos 

leigos, a novidade vem a partir dos próprios interlocutores, do seu mundo, do seu universo 

cultural. Neste caso, o agente evangelizador tem a sensibilidade para captar ou descobrir os 

elementos, símbolos ou comparações que possam ajudar as pessoas a “entender e analisar a 

realidade”. Trata-se de uma atitude “maiêutica”, de ajudar a trazer à luz, o que já se faz 

presente no meio da realidade vivida, porém ainda não devidamente claro. Nota-se a 

presença de um espírito ou uma consciência crítica diante da realidade. Não é algo ingênuo, 

muito menos alienante, mas uma chave que permite enxergar os fatos, a realidade com um 

olhar profundo, permite às pessoas sentirem-se à vontade e leva a superar atitudes passivas, 

fatalistas ou individualistas. Conduz ao engajamento, aí expresso como “fazer a sua 

história”, mas em uma perspectiva solidária. E ainda acrescenta: 
                                                 

214 João da Silva Resende é um dos principais articuladores dos cursos do MOBON. Porém, em geral, 
ele se opõe a escrever sobre o uso das comparações que utiliza. Em sua visão, a consignação em texto escritos 
limita o horizonte de abrangência. Poucos são os textos publicados. Cf. Parte I - 3.5 O cultivo da linguagem 
simbólica. p. 100. 

215 RESENDE, A linguagem de uma formação popular, p. 35. 
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A linguagem popular é uma forma alegre, participativa, de se perceber uma 
mensagem. Ela não faz saber, mas faz descobrir. Isto acontece porque ela 
se expressa através de símbolos e comparações conhecidos dos 
interlocutores, deixa-os à vontade, num relacionamento horizontal, onde 
sente-se o conhecimento como patrimônio de todos e que deve ser 
partilhado por todos216. 

Além do traço da espontaneidade, do “sentir-se à vontade”, destaca-se a 

horizontalidade no relacionamento que contribui para uma atitude ativa, de maior 

dinamismo dos interlocutores, não simples destinatários, em que o importante é o “fazer 

descobrir”. Mais que transmitir um conteúdo, expresso pelo “fazer saber”, desperta para a 

atitude ativa de: “fazer descobrir”. Leva a um maior envolvimento no processo de reflexão. 

Não se trata de comunicar uma verdade a ser aceita, mas de provocar uma busca em função 

de uma descoberta, no caso em conjunto, garantindo a espontaneidade da parte dos 

interlocutores217. 

Esta tem sido a proposta da dinâmica do MOBON em seus cursos de formação e está 

presente na maioria dos subsídios que produz. Esta prática do uso da linguagem simbólico-

cultural tem favorecido a aproximação com o modo de ser do povo. Facilita o entendimento 

de determinados conteúdos e confere uma adesão mais profunda a eles, com uma postura 

mais consciente e crítica diante da realidade. Diante disso, a linguagem simbólico-cultural 

tem permitido ao Evangelho como que penetrar na “alma” do povo, tornando-o mais ativo, 

mais comprometido frente à realidade por ele vivida. Esta linguagem propicia um maior 

engajamento eclesial, maior compromisso com a vida de comunidade e maior engajamento 

sociopolítico em função da transformação da sociedade. Ela facilita a aproximação entre os 

ensinamentos da Igreja e a prática efetiva dos cristãos. Ao quebrar o viés exclusivamente 

racional, intelectualista e despertar para o mundo da vivência, da experiência, do afeto, esta 

forma de linguagem amplia o seu raio de penetração no universo das pessoas e faz com que 

a ação evangelizadora se torne mais fecunda. Ela contribui para a superação desta espécie de 

“elite clerical e/ou pastoral” e permite que a Boa Nova do Reino chegue com clareza aos 

pequeninos (cf. Mt 11,25). 

                                                 
216 RESENDE, A linguagem de uma formação popular, p. 35. 
217 Em uma entrevista (1986) João Resende manifesta a necessidade de “partir de onde o povo está”, 

mesmo que isso representasse uma caminhada mais lenta: “Outra preocupação era a de não formar lideranças 
que dominavam conceitos complicados, captados das análises de assessores, mas que os distanciavam das 
comunidades, formando o que ele (João Resende) chamou de ‘aquela elite consciente de alguém que vai 
sozinho’. E ainda, em suas palavras: ‘Eu acho uma coisa importante no trabalho do leigo é que ele não perca a 
sua espontaneidade, a sua hospitalidade, aquilo que é próprio evangélico nele’.” GOMES; ANDRADE, 
MOBON, p. 72. 
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Na prática de evangelização do MOBON, a atitude do evangelizador não é 

propriamente a de quem ensina, mas daquele que ajuda a descobrir. Trata-se de uma forma 

de “maiêutica evangélica” a partir dos elementos da vida cotidiana do povo. Ao lado destes 

elementos trabalha-se a leitura popular da Bíblia por meio de uma linguagem simbólico-

cultural, próxima do universo de compreensão do povo. Trata-se de um caminho para que a 

comunidade local torne-se sujeito da evangelização. Faz-se necessário buscar compreender o 

uso desta linguagem no trabalho de evangelização do MOBON. 

7.2 A linguagem simbólico-cultural na ação evangelizadora do MOBON 

O uso desta linguagem simbólico-cultural começa a aparecer, de uma forma incisiva, 

nos subsídios produzidos a partir da década de 1980. Um dos primeiros acenos é uso de 

ditados populares218, de aproximação com elementos da natureza219, analogias220 e 

comparações221. Pode-se dizer que há um crescendo que parece atingir o seu ponto alto nos 

meados da década de 1990. Esta forma de linguagem estava presente nas reflexões junto ao 

povo, em cada curso realizado, ainda que os elementos simbólicos utilizados não estivessem 

consignados nos subsídios produzidos. Na verdade, cada encontro com o povo, ainda que o 

conteúdo fosse o mesmo, revestia-se de uma roupagem nova pelo contexto próprio de cada 

comunidade ou grupo que participava do estudo. Na maioria das vezes este elemento 

aparecia de conversas informais com os participantes, antes ou mesmo durante o encontro, e 

da observação da natureza ou de algum fato relevante ou até anedótico vivenciado. Neste 

sentido assim testemunha João Resende: 

                                                 
218 Por exemplo: “Ficou na base do carreteiro que prefere pagar o estrago a perder o embalo” (CSS 

1980. p. 10); “perdido como cego em tiroteio” (CSS 1982 p. 9) “balança a árvore sem estremecer as raízes” 
(CSS 1982 p. 25); “fechou a cerca no brejo” (CSS 1984 p. 8); “quem nasceu para lagartixa, não chega a jacaré” 
(CSS 1987 p. 29). 

219 Por exemplo: “Igreja não aceita ser jabuti” (CSS 1982 p. 12); “Ou quem sabe existe gente de 
comunidade com ‘rabo preso’ envernizando pau podre” (CSS 1982 p. 11); “reflexão que leva a libertação não 
pode ser ovo de granja” (CSS 1982 p. 17); “Um trabalho educativo que leva à conscientização vai mexer com 
ninhos de cobra” (CSS 1982 p. 23); “Todos os movimentos de Igreja que não foram no pé da rama, na base, 
tornaram-se elites, duraram pouco e enfraqueceram a Igreja” (CSS 1984. p. 11); “O povo se sentia como gado 
de corte que precisa ser espalhado” (CSS 1984 p. 13); “Diante das dificuldades, fazer também igual a rama de 
abóbora que não recua quando encontra uma cerca ou um muro” (CSS 1987. p. 16).  

220 Por exemplo: Igreja “caju”, “abacate”, “laranja”. Os elementos característicos da fruta (no caso a 
semente) são utilizados como suporte para identificar diferentes modelos de Igreja (cf. CSS 1985 p. 25-30): 
“Roda de bicicleta: o eixo é a Palavra de Deus; a fé que vai clareando a realidade da Igreja (...); os raios são os 
serviços que vão surgindo dentro da caminhada do povo; o aro são as lutas que o povo da base vai 
enfrentando” (CSS 1987 p. 13). 

221 O Povo de Deus é comparado ao restolho de milho: “São como restolhos dentro do paiol. Mesmo 
sendo jogados de um lado para o outro... mesmo sendo pisados e sem valor... (...) são capazes de conservar a 
força de resistência e é com eles que Deus toma a iniciativa de libertar o seu povo” (CSS 1988 p. 5). 
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O nosso trabalho usa muito de comparações, tanto é que quem olha o livro 
não vê tudo. O livro é meio só aquela coisa seca. Agora ali, na hora do 
treinamento, a gente vai criando as comparações; aliás, a gente não cria, 
praticamente há um despertar ali da comparação e eles mesmos (os 
participantes) vão dando forma, vão assim, criando, recriando, aumentando 
a comparação. (...) isso não tem no livrinho porque isso é criação. Começa 
a partir do treinamento e eles vão criando outras coisas, muito mais 
curiosas que a gente nem sabe222. 

Este despertar das comparações se dá a partir do mundo próprio dos participantes, 

nasce no seio de sua própria cultura. Por isso se trata de uma linguagem simbólico-cultural. 

Em alguns momentos, reunindo esses vários elementos, chegou-se a propor alguns estudos 

nos quais as comparações figuraram, como elemento central nos estudos, inclusive no 

subsídio produzido223. No curso de semana Santa de 1994 apresentou-se um estudo de 

Abraão e Sara em forma de “parábolas”. Cada parte do estudo era iniciada com uma 

“parábola”224, seguida de um texto bíblico com uma chave de leitura e um “entremeando” 

que se tratava de uma explicitação que procurava unir a parábola (simbólico), o texto bíblico 

(interpretativo) e a vida eclesial e ou social (real): 

Vamos reler Abraão e Sara através de parábolas com um esforço de 
aninhar a Bíblia em seu ninho de origem que é o povo sofrido. As 
comparações são a primeira fonte de comunicação. Fazem parte da cultura 
popular, onde o povo se sente à vontade, sabedor de muita coisa, 
dispensando em parte muitas “explicações” dos entendidos. Através de 
Abraão e Sara vamos rever nossa prática sociopolítica e aprofundar a CF 
94, que será sobre a família (CSS 1994 p. 4-5). 

Como afirmado acima, sobressaem os elementos oriundos da vida do povo, vindos 

da “cultura popular” e visando rever a prática de vida. O estudo começa com um paralelo 

entre a dinâmica do rio (simbólico) e a vida de migrantes de Abraão e Sara (cf. Gn 12,1-20 

eixo para interpretação) culminando num paralelo com a vida das comunidades de “hoje” 

(realidade): 

O rio da vida de Abraão e Sara conheceu curvas, incertezas, mas formou 
cachoeiras. Enfrentou muitas barreiras. As nossas comunidades têm 
também a caminhada do rio. Nascem do nada, no meio das matinhas 
anônimas. Enfrentam muitas dificuldades. Mas, na medida em que vão 
caminhando de verdade, vão buscando mais a base, criam mais afluentes, 
não ficam só no mesmo terreno, formam cachoeiras que são os 

                                                 
222 GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 60-61. 
223 Isto se verifica com maior força em “Abraão e Sara em Parábolas” (CSS 1994) e em “Justiça e paz 

se abraçarão” (CSS 1996). 
224 Esta “parábola” indicava, em geral, um elemento da natureza: a dinâmica do rio, alguma planta, 

outros animais ou um símbolo como: a aliança (CSS 1994). 
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movimentos populares, organizações sociais, gerando práticas libertadoras, 
oxigenando a caminhada (CSS, 1994, p. 7). 

O simbólico (rio), o interpretativo (texto bíblico) e a realidade (comunidades hoje) se 

interagem de tal forma que permitem diferentes identificações: Se Abraão e Sara são rio, nós 

(comunidade, povo) somos rio e passamos situações semelhantes. O rio é o símbolo que 

permite a identificação (da comunidade, do povo) com o casal de Patriarcas. O símbolo 

permite com que Bíblia se aproxime da vida do povo e vice-versa por uma interação que 

confere atualidade e convoca para um maior engajamento: “formar cachoeiras que são os 

movimentos populares...” (CSS 1994 p.7). E, como o elemento “rio” é do universo comum 

da vida do povo, torna-se fácil compreender e transmitir adiante a vida de Abraão a partir do 

símbolo. Isso confere ao povo maior espontaneidade, domínio de linguagem e novas 

interpretações, pois traz o texto bíblico para dentro de seu universo de compreensão. Muitos 

outros desdobramentos se tornam possíveis a partir daí, a partir desta linguagem simbólico-

cultural, pois trata-se de algo vivo, dinâmico e próximo da realidade do povo.  

Em outro exemplo, depois de tratar da dinâmica do plantio da abóbora japonesa que 

só produz utilizando-se da polinização da abóbora comum, liga-se com outro momento da 

vida de Abraão e Sara (Gn 14,21-24) e, por fim, faz uma interligação destes elementos:  

Abraão não foi na onda do rei de Salém. Permaneceu abóbora comum: 
rasteira, abrindo roda, matando as imundícies e enfrentando as 
dificuldades. Não enxertou as propostas do rei, aceitando ficar com os 
bens. [...] Nossas comunidades eclesiais de base são abóboras comuns. São 
frutos da terra. Não vêm das latinhas de fora. São abóboras que ocupam os 
quintais, matando as imundícies e indo além das fronteiras. Isto não agrada 
à situação dominante, por isso ela está plantando suas “abóboras 
japonesas” usando as palavras ‘comunidade’, ‘povo’ e criando associações 
pelegas; tentando fazer uso das lideranças comunitárias (CSS 1994 p. 17). 

Vê-se a mesma dinâmica na qual o símbolo (abóbora) aparece como o elemento que 

ajuda a compreender a Bíblia, a situação enfrentada por Abraão e ao mesmo tempo torna-se 

uma chave de leitura para a realidade atual com seus conflitos e desafios, no caso a 

cooptação de lideranças comunitárias para outros interesses contrários aos interesses do 

povo mais sofrido. 

É notório que a maioria dos símbolos e comparações, utilizados na dinâmica do 

MOBON, venham do universo rural, que é mais rico, vivo e dinâmico, mais ligado à 

natureza. O que poderia tornar as imagens pouco atraentes ao universo urbanizado do 

mundo das cidades. Neste sentido, a postura de Codina ao defender que a recuperação do 
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simbólico na Teologia, exige recuperar a “dimensão cósmica da fé”, indica-se favorável à 

prática do MOBON: “o mundo da religiosidade popular, muito ligado ao rural, é muito 

sensível ao cósmico e à sua analogia simbólica. [...] O desenvolvimento moderno das 

ciências ecológicas concorda com este respeito profundo ao sacramento da criação 

cósmica...”225. É preciso cuidar para que não haja um fechamento à dimensão da vida 

presente na natureza, o que não exclui o esforço para buscar imagens próprias do mundo 

urbano. Eis uma imagem usada para trabalhar a CF de 1996: 

O fio de prumo é uma ferramenta que os pedreiros usam para levantar uma 
parece certinha. Toda vez que há um desvio, formando uma barriga na 
parede, o fio de prumo acusa. [...] Assim também é a política. Ela precisa 
ter seu fio de prumo que é a fraternidade. É a fraternidade que dá sentido à 
política. Ela é a vivência do bem comum entre irmãos. Quando a política se 
desliga deste fio de prumo que é a fraternidade, ela vai formando as 
“barrigas” de seus interesses. E para não mostrar os erros, vai-se tapando 
com conversas bonitas, promessas e planos eleitoreiros (CSS 1996  
p. 25-26). 

O texto bíblico (Dt 15, 1-12), que encabeça o tema estudado, entremeia o símbolo 

(fio de prumo) e a questão da fraternidade na política (dado da realidade). Há uma constante 

no uso destes três elementos: o real, o simbólico e o interpretativo, no qual o símbolo auxilia 

na aproximação entre o relato bíblico e a vida do povo. O que leva a um engajamento: 

O que se pode constatar na participação dessas pessoas é que muitas delas 
transpõem para a ação social aquela força e compromisso característicos da 
sua ação missionária vivida através do MOBON. Daí se destacarem pelo 
seu despojamento, fidelidade à causa e capacidade de trabalho e de 
superação das dificuldades226. 

Por esses poucos acenos, percebe-se que a dinâmica de evangelização do MOBON 

privilegia a perspectiva dos pobres na mesma direção do que sinaliza Codina ao tratar da 

recuperação do “símbolo cósmico” quando defende que: “Uma autêntica pastoral libertadora 

há de ser simbólica, começando pelos símbolos cósmicos” e da “redescoberta do simbolismo 

histórico” por meio do qual: “O clamor dos pobres é hoje o símbolo histórico prototípico da 

salvação na América Latina”227. O uso do que foi nomeado aqui como linguagem simbólico-

cultural, permite esse resgate dos elementos cósmicos da natureza tão vivos e presentes na 

vida do povo. São elementos que ajudam as pessoas a aproximarem-se mais da própria 

                                                 
225 CODINA, Por uma teologia, p. 168-169. 
226 GOMES; ANDRADE, MOBON, p. 87. 
227 CODINA, Por uma teologia, p. 169 e 170, respectivamente. 
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realidade a partir de um símbolo ou imagem do seu cotidiano228. Por outro lado, favorece ao 

povo das comunidades a autocompreensão de que a dor, a morte, o sofrimento não são mera 

casualidade, mas fruto de uma situação de injustiça e de pecado social. Diante disso, 

compreende-se que Deus se coloca ao lado de seu povo para que tenha forças para buscar 

uma vida melhor, mais humana, justa e fraterna para todos229.  

O uso da linguagem simbólica permite que os pobres, muitas das vezes privados da 

oportunidade de estudar, com pouca ou nenhuma formação escolar, possam apoderar-se da 

Palavra de Deus, encontrar nela o sentido de sua vida e de sua esperança. Apesar do pouco 

ou nenhum acesso aos cursos de teologia e até pouco conhecimento da Palavra de Deus, os 

pobres possuem uma “conaturalidade” com os valores do Evangelho e uma espiritualidade 

enraizada na vida230. Neles, age o Espírito do Senhor que os faz possuidores, de um 

verdadeiro “sensus fidei”, como visto acima. Este uso da linguagem simbólica permite ao 

povo recriar a reflexão nascida a partir da imagem ou símbolo que surgiu ou foi trabalhado 

em algum curso em diferentes situações como: em uma reflexão do evangelho no culto 

dominical; em uma reunião do grupo de reflexão; em um encontro de catequese; em uma 

reunião da associação ou mesmo sindical, etc. É um tipo de linguagem que confere maior 

domínio do assunto, autonomia de expressão por parte das lideranças e maior força 

evangelizadora a partir das comunidades locais e por meio delas. Este tipo de linguagem, na 

medida em que ganha força entre as lideranças populares, contribui para que a comunidade 

de fé seja um ambiente favorável à inculturação do Evangelho. 

                                                 
228 Em 1995, ao trabalhar a CF sobre os excluídos chama a atenção o uso das imagens do pardal e do 

papagaio para ver a realidade: “O pardal é um passarinho muito conhecido nas cidades. Eles não aparecem na 
roça. [...] A nossa sociedade é bem parecida com o pardal. É aparentemente mansa, com pinta de desenvolvida, 
mas só beneficiando os ‘pardais’ mansos da politicagem e da corrupção. Este tipo de sociedade penetra 
tranquilamente dentro de nossas casas através dos meios de comunicação. [...] tentam comer as sementes de 
resistência e de mudança plantadas pela Boa Nova e pelos movimentos populares” (CSS 1995 p. 9); “O 
papagaio repete frases feitas. Canta o que outros ensinam. Normalmente tem o pé amarrado [...] A nossa 
sociedade tem sido tipo papagaio. Repete o que os países ricos mandam falar. Cantam coisas bonitas, ‘o país 
sofre e diz que é feliz’. Em época de eleição, os papagaios do sistema falam tudo certinho. Mas, como estavam 
com o pé amarrado ou a asa cortada, nada mudam. O importante para eles é não perder a latinha dos 
privilégios...” (CSS 1995 p. 12). 

229 Eis um elemento que ilustra esta questão: “A formiga de correção trabalha em conjunto. Quando 
elas resolvem atacar o paiol, inquietam e põem para fora todos os bichos ali existentes. [...] Os pobres, os 
excluídos estão aprendendo a lição de formiga de correção. Estão se organizando em movimentos sociais e 
comunitários. Começam a incomodar os que se julgam ‘donos dos paióis’, donos do poder e do ter...” (CSS 
1995 p. 25-26). 

230 CODINA, Creio no Espírito Santo, p. 80. 
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7.3 Comunidade inculturadora 

Codina defende que o mundo das culturas e das religiões está “grávido do Espírito” 

que lhe derramou as sementes do Verbo para que pudesse nascer algo novo. E este Espírito 

permite a abertura para o diálogo com as outras culturas, bem como com a cultura moderna. 

“Porém é a comunidade local a que se converte em sujeito desta inculturação do Evangelho 

e desta abertura às culturas”231.  

No desenvolver desta pesquisa, verifica-se que, desde suas origens, a dinâmica do 

MOBON cultivou, no povo fiel das comunidades, um apelo para a ação missionária 

continuada. Essa ação se dá por meio da multiplicação dos cursos nas comunidades. Trata-se 

de uma ação que se dá na e por meio da comunidade local, pois é daí que surgem as 

lideranças que participam dos cursos e depois os repassam. Por meio da comunidade, no 

sentido de haver um intercâmbio no qual líderes de uma comunidade se revezam com líderes 

de outras para o repasse dos cursos232. Essa atuação das lideranças se converte em uma força 

de inculturação do evangelho e por sua vez faz com que a comunidade local, impulsionada 

pelo Espírito que é o “principal agente da missão” (EN 58,75), seja sujeito desta 

inculturação.  

Na Igreja é tempo de multiplicar ao máximo a força do Espírito, tempo de 
construir uma resistência de baixo para cima. Formar uma nova 
consciência. Nós cristãos precisamos reencontrar o nosso lugar no meio do 
povo e também na sociedade civil. Ser mais irmãos dos excluídos e 
oprimidos. Fazer de verdade a opção pelos pobres, porque esta foi a opção 
de Jesus. Fazer esta opção é pensar a humanidade a partir dos últimos. Esta 
é a única maneira de atingir a todos. Se partimos de quem está bem, 
deixamos outros de fora. Colocar o pobre no centro e pensar uma proposta 
de mundo “onde caibam todos” (CPN 2000 p. 18-19). 

Em termos de cultura e inculturação, Codina, seguindo Diego Irarrázaval, aponta três 

posturas teológicas na América Latina: 1. A neocristandade pela qual a Igreja deve assumir 

o protagonismo cultural da sociedade secular hoje. Anseia que a fé e o amor impregnem 

todas as estruturas sociais como figurou a proposta da “Evangelização 2000”, e da “Lumen 

2000” alavancada pela ação dos movimentos internacionais. Uma iniciativa que apostava na 

possibilidade de modelar a cultura por meio da religião católica; 2. A Pastoral inculturada 

que propõe adaptar a fé às diversas culturas através da pastoral da juventude, catequese, 

educação e família... Seu anseio é “evangelizar a cultura”; 3. A Comunidade inculturadora 
                                                 

231 CODINA, Creio no Espírito Santo, p. 213. 
232 Cf. Parte I - 3.2 Os Subsídios revelam o caminho percorrido, p. 88. 
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que acolhe a mensagem em seu meio, gera um modo peculiar de ser cristão a partir da 

própria cultura indígena, afro-americana, mestiça, urbano-moderna... Todas estas propostas 

encontram respaldos no magistério da Igreja233. Seguindo Codina, é sobre esta terceira 

postura que se apoia a dinâmica de evangelização do MOBON: 

Não se trata, portanto, de voltar a difundir, a partir de fora e de longe, a luz 
do Evangelho, como uma espécie de “farol de Colombo” de Santo 
Domingo, que é o que a Igreja tem feito durante o Segundo Milênio 
(posição de neocristandade), nem é suficiente oferecer uma adaptação já 
feita pelos seus agentes (posição de pastoral inculturada), mas sim é 
necessária uma inserção em cada cultura para que, como o grão de trigo 
que morre e nasce, cada comunidade possa fazer crescer o Evangelho 
desde seu próprio seio cultural. Não basta evangelizar as culturas e nelas se 
encarnar; é necessário evangelizar a partir das culturas, das sementes do 
Verbo que o Espírito depositou nelas234.  

Evangelizar a partir das culturas. É desta forma que a sensibilidade humana e 

pastoral pode nos levar a captar os símbolos, as parábolas, as situações que permitam 

evangelizar a partir da cultura do povo. A dinâmica de evangelização do MOBON revela-se 

próxima da vida do povo. Isto tem feito com que seus subsídios sejam muito acessíveis e, 

como não se trata apenas de repassar o material, os cursos funcionam como oportunidade de 

uma formação continuada, quer para as lideranças, ao fazer os cursos, quer para as 

comunidades, ao receberem os cursos por meio das lideranças. Esta dinâmica converte-se 

nesta força de inculturação da Palavra e faz com que a comunidade local se transforme, de 

fato, em “sujeito” da evangelização. Pois, quem recebe os cursos nas comunidades é 

desafiado a participar mais ativamente na vida eclesial e no compromisso de transformação 

social. Trata-se de um empenho na linha da exigência da Conferência de Puebla: “Uma vez 

que cada um dos homens nasce no seio de uma cultura, a Igreja procura alcançar, por meio 

de sua ação evangelizadora, não só o indivíduo, senão também a cultura do povo” (DP 394; 

cf. EN 18). Neste sentido, é iluminador o que é proposto pelo MOBON para as lideranças e 

comunidades no serviço de evangelização: 

Algumas atitudes vão marcando esta NOVA EVANGELIZAÇÃO: 1. 
Desenvolver uma evangelização mais baseada na Palavra de Deus através 
de uma maior intimidade com esta Palavra. Aninhar a Bíblia dentro desta 
realidade. 2. Fazer com que cada vez (mais) os pobres vão se tornando 
também evangelizadores e não simplesmente cofres da evangelização. 

                                                 
233 Codina apresenta para cada uma destas posturas os principais autores que lhes garantem os 

referenciais teóricos, bem como os documentos do Magistério que referendam a cada uma delas Cf. CODINA, 
Creio no Espírito Santo, p. 208-210. 

234 Ibid., p. 210-211. 
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Aqueles que só recebem, escutam. 3. Acatar os novos destinatários da 
evangelização que são: as culturas e a religiosidade popular. Entrar no 
mundo simbólico das pessoas. Deixar-se evangelizar por estes valores. 4. 
Deixar-se evangelizar pelo evangelizando. Não ter atitude de pato que não 
se deixa molhar. Não querer ser apenas palco. Ser também plateia. 5. 
Desenvolver a espiritualidade do evangelizador no sentido de reservarmos 
espaço para a ação de Deus. Espiritualidade que faz brotar no 
evangelizador a mística que lhe dá motivação para enfrentar a luta. [...] 6. 
Desembocar a evangelização em celebrações vivas, feitas em cima do que 
está acontecendo. Toda esta NOVA EVANGELIZAÇÃO vai 
desenvolvendo um novo modo de ser Igreja, mais centrado na participação 
e na comunidade. Isto vai ajudando a tirar o católico da fila, despertando-o 
para ser igreja e não simplesmente ficar na Igreja (CSS 1992 p. 20-21). 

Sobressai a centralidade da Palavra de Deus no sentido de que se tenha intimidade 

com ela e que esteja “aninhada”, ou seja, acolhida com zelo, de forma calorosa a ponto de 

gerar vida dentro da comunidade, em sintonia com a realidade. Na simbologia do ninho 

transparece a necessidade de apropriar-se da Palavra unindo-a com a realidade, com a vida e 

os desafios vividos, os problemas enfrentados. Assim como um ninho representa o 

aconchego que gera vida nova, a acolhida da Palavra pela liderança no seio da comunidade, 

aponta para um efetivo dinamismo missionário por parte do povo das comunidades, para a 

valorização de sua ação evangelizadora, mas com a devida sensibilidade “ao mundo 

simbólico das pessoas”, o respeito ao seu jeito de ser, que tem algo a ensinar, a transmitir. E 

a necessidade de estar aberto a aprender, a deixar-se evangelizar, deixar-se tocar ou 

transformar-se pela ação de Deus que se revela a partir do outro. Cultivar uma 

espiritualidade profunda que conduza a celebrações vivas e a partir dos acontecimentos da 

realidade. Uma aproximação imperiosa entre momentos litúrgicos da comunidade e os 

acontecimentos da vida. Que, por sua vez, ajudam a despertar a consciência para o 

dinamismo cristão de não apenas estar na Igreja, mas de ser Igreja.  

Para que a Boa Nova seja de fato uma libertação através dos 
acontecimentos, o Espírito faz surgir na Igreja dons, pessoas, instituições 
como elementos de transformação. Transformação da vida é missão nossa. 
É uma longa caminhada nascida de uma exigência evangélica. Por isso, sob 
a ação do Espírito, temos que estar atentos à leitura e à análise dos sinais da 
vida. Do contrário vamos embolar o meio de campo da comunidade (CSS 
1980 p. 6). 

Isso vai exigir um grau maior de sensibilidade pastoral, de escuta, um “sentir com o 

povo” sua situação, suas dores alegrias e esperanças. E, a partir de seu universo de 

compreensão, de sua realidade e de sua fé, encontrar novos meios de anúncio do Evangelho. 

É o que pode ser visto no alerta sobre o uso da linguagem simbólica: 
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O Espírito de Pentecostes está de novo presente e se atualiza nestes novos 
lugares teológicos: terra, mulher, Maria, festa, rito, mundo indígena e afro-
americano. A partir dessas raízes profundas é possível entabular o diálogo 
com as outras culturas e com a cultura moderna. Porém, é a comunidade 
local que se transforma em sujeito desta inculturação do Evangelho e dessa 
abertura às culturas235. 

A valorização dessa dimensão simbólica nas comunidades ajuda a dar maior sentido 

à vida e à existência destas lideranças leigas, pessoas empobrecidas, que se sentem  

valorizadas, elevam sua autoestima e passam a assumir uma participação mais ativa no 

processo de evangelização. O uso da linguagem simbólica contribui para a efetiva ação 

missionária dos fiéis na comunidade. Leva ao crescimento pessoal, à maturidade na fé e 

propicia uma ação evangelizadora livre e consciente. E, por consequência, capaz até de 

colaborar para diminuir na Igreja a ênfase ao clericalismo236. O cultivo da sensibilidade 

pastoral para o mundo simbólico por parte dos agentes de evangelização, leva a uma 

presença atenta à vida e à realidade concreta do povo, conduz a uma postura eclesial 

próxima das pessoas, mais humana e solidária. O cultivo do belo, do artístico, do musical, 

pode aguçar em nós, nos agentes de pastoral, nos pastores, maior atenção aos símbolos e por 

sua vez abrir caminhos para avançar no serviço de evangelização. 

Como visto acima, “o símbolo não se opõe ao real”237. A dimensão simbólica é o 

caminho privilegiado para a evangelização. Jesus fez constante uso de parábolas e alegorias: 

“Nada lhes falava sem usar parábolas” (Mt 13, 34b). E a força dessa linguagem reflete-se na 

capacidade de entendimento que, ela propicia aos “pequeninos” do Reino: “Eu te louvo, ó 

Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as 

revelastes aos pequeninos.” (Mt 11, 25). Codina insiste: “O símbolo é, pois, a única forma 

de expressar as realidades mais profundas da existência humana, de comunicá-las 

socialmente e de entrar em comunhão com elas”238. 

Codina realiza um esforço na direção de uma teologia mais simbólica e popular a 

partir do resgate da razão simbólica. Por sua vez, o MOBON, explicita e concretiza, em sua 

ação pastoral e evangelizadora, não sem limites, essa teologia simbólica e popular. Faz-se 

necessário perguntar pelo futuro desta iniciativa e de sua capacidade de implementação em 

meio às comunidades nesta sociedade em constante transformação. Esta será uma tarefa 

sobre a qual essa pesquisa se debruçará em sua terceira parte.  

                                                 
235 CODINA, Creio no Espírito Santo, p, p. 213. 
236 Cf. LIBANIO, Olhando para o futuro, p. 217. 
237 Cf. CODINA, Sueños de un viejo teólogo, p. 148. 
238 CODINA, Por uma teologia, p. 151. 
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Cabe ainda voltar a atenção para o tipo de leitura bíblica propiciada pela dinâmica de 

ação evangelizadora do MOBON. Identificar o método, o caminho de estudo bíblico 

implementado junto às lideranças e quais os fundamentos desta leitura popular da Bíblia 

gestada em seu meio. 

CAPÍTULO 8 - MOBON UM CAMINHO DE LEITURA POPULAR DA BÍBLIA 

As Conferências Gerais do Episcopado Latino-americano de Medellín (1968) e 

Puebla (1979) permitiram uma “recepção criativa” do Concílio Vaticano II. Por meio delas, 

a Igreja latino-americana faz uma releitura do Concílio a partir da perspectiva dos pobres. A 

proximidade com o sofrimento e a luta do povo permitiram um novo olhar sobre as questões 

da fé e da Igreja. O rosto de Cristo é contemplado no rosto sofrido dos pobres, em suas 

dores, angústias e esperanças (DP 489) que retoma LG 8. Daí nascia uma teologia com rosto 

latino-americano. Para Codina, os pobres, 

como Servo de Javé, emitem uma luz especial para compreender o projeto 
de Deus, mesmo que seja desde o reverso da história. [...] Na América 
Latina se começa a falar dos pobres como um lugar teológico privilegiado 
para, a partir deles, ler a Palavra de Deus e a própria tradição da Igreja239. 

Codina expressa haver uma conaturalidade entre o Espírito e os pobres em relação à 

Palavra de Deus:  

Existe uma conaturalidade entre o Espírito e os pobres, que se pode captar 
quando se lê a história e a Bíblia desde a proximidade com o povo. 
Estamos em pleno círculo hermenêutico: somente a partir do povo é 
possível captar a importância que a Bíblia concede aos pobres240.  

A Bíblia dá importância aos pobres e os pobres dão importância à Bíblia por relerem 

nela, a própria vida. Há uma proximidade entre o contexto de vida dos pobres com o 

contexto expresso em muitos textos bíblicos. A Palavra se torna um “espelho” através do 

qual as pessoas se reconhecem no texto. Interpretam a vida no “espelho do texto”241: 

                                                 
239 CODINA, Víctor. Os pobres, a Igreja e a teologia. In: COMISSÃO TEOLOGÍCA 

INTERNACIOAL e ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DO TERCEIRO MUNDO. Descer da cruz os pobres: 
cristologia da libertação. São Paulo, Paulinas, 2007. p. 72.  

240 Cf. CODINA, Creio no Espírito Santo, p. 80. Cf. Parte. II - 2.1.2. Periferias eclesiais. 
241 A expressão “espelho do texto”, usada por Mesters, é reforçada pela similaridade com Paul 

RICOEUR: “O ‘sentido moral’ atesta que uma hermenêutica é bem mais que uma exegese, no sentido estrito 
da palavra; é a própria decifração da vida no espelho do texto.” RICOEUR, Paul. O Conflito de Interpretações: 
Ensaios de Hermenêutica, Porto: RES Editora, (s/d), p. 374. 
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“Quando eles leem a Bíblia, no fundo não procuram interpretar a Bíblia, mas procuram 

interpretar a vida com a ajuda da Bíblia. Deslocam o eixo da interpretação”242. E aí, 

alimentam sua esperança no Reino de justiça: 

Os pobres e simples experimentam uma grande conaturalidade com as 
Escrituras, eles a sentem como sua: é a sua história, o espelho de sua 
própria vida. Eles a compreendem melhor que outros setores sociais que 
talvez tenham mais conhecimentos e maior erudição, porém, menor 
sintonia com o pano de fundo da mensagem bíblica e evangélica. Os 
círculos bíblicos, a metodologia inspirada em Carlos Mesters, a leitura 
orante da Bíblia, em íntima conexão com a vida do povo (o pré-texto), 
oferecem ao povo simples um alimento que nutre sua religiosidade popular 
e ilumina sua fé com uma esperança inquebrantável, na qual o Senhor 
sempre os acompanha, como acompanhou o povo de Israel e a Igreja 
primitiva243. 

Em suas obras, Codina apresenta uma sólida fundamentação bíblica. Porém, por se 

dedicar mais à área da eclesiologia, não chega a desenvolver ou a trabalhar de forma mais 

explícita, o método de leitura popular da Bíblia que, em seus textos, manifesta crer e 

defender. Ele se apoia na experiência de leitura popular da Bíblia desenvolvida por Carlos 

Mesters através das Comunidades Eclesiais de Base. A leitura bíblica feita a partir de baixo, 

a partir dos pobres: 

Na leitura da Bíblia, aparece uma constante desde Abraão até o final do 
Novo Testamento: a voz de Deus toma forma, profundidade e sentido 
sempre nos marginalizados. Em tempos de crise e de renovação, Deus 
interpela o seu povo desde a marginalização e este começa a recuperar o 
sentido e o dinamismo perdido em sua caminhada244.  

Para Codina, os textos de Mesters, entre outros, iluminam a história das comunidades 

de Base que leem as escrituras a partir de baixo, a partir do povo, e fazem surgir uma nova 

                                                 
242 MESTERS, Carlos. Eclesialidade e missão: Reflexões a partir da Bíblia. Rio de Janeiro: CRB, 

1992. p. 306.  
243 Cf. CODINA, Una Iglesia Nazarena, p. 51. “Los pobres y sencillos experimentan una gran 

connaturalidad con la Escritura, la sienten suya: es su historia, el espejo de su propia vida. La comprenden 
mejor que otros sectores sociales que quizá tienen más conocimientos y mayor erudición, pero menos sintonía 
con el fondo del mensaje bíblico y evangélico. Los círculos bíblicos, la metodología inspirada en Carlos 
Mesters, la lectura orante de la Biblia, en estrecha conexión con la vida del pueblo (el pre-texto), ofrecen a la 
gente sencilla un alimento que nutre su religiosidad popular e ilumina su fe con una esperanza inquebrantable 
en que el Señor les acompaña siempre, como acompañó al Pueblo de Israel y a la primitiva Iglesia.” 

244 MESTERS, Carlos. O futuro do nosso passado: “O que deve ser tem força!” In: SEDOC, 
Comunidades Eclesiais de Base: Uma Igreja que nasce do povo. Petrópolis: Vozes, 1975. p. 120-200. Cito. 
113. Cf. CODINA, Víctor. O Espírito do Senhor: força dos fracos. São Paulo: Paulinas, 2019. p. 68. 
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configuração eclesial, na forma como ficou registrado no imaginário e até nos cânticos das 

CEBs, um “novo jeito de ser Igreja”245:  

Assim descobre na história das CEBs o mistério do Reino: frágil em seus 
começos, mas forte em seu dinamismo. Nasce uma nova Igreja a partir da 
base, cujas características seriam, para C. Mesters, a corresponsabilidade, a 
atenção à realidade, a coragem, a solidariedade com os fracos, o sentido da 
provisoriedade, a vida em comunhão e o dom da liberdade do Espírito. Por 
outro lado, Mesters descobre no nascimento ocasional e frágil desta nova 
imagem eclesial, uma constante de toda a história da salvação: Deus 
sempre age na marginalidade, da periferia para o centro246. 

Neste mesmo sentido, Codina se reporta a Mesters para demonstrar como Deus faz 

ouvir sua voz a partir da periferia, por meio da “lei da marginalidade”247, através dos 

marginalizados da história. Ele vê nos círculos bíblicos uma forma de alimentar a 

religiosidade popular, a fé e a esperança do povo nas comunidades cristãs católicas248. 

Procuramos identificar as linhas mestras do método de leitura popular da Bíblia de Carlos 

Mesters para, em seguida, fazer um paralelo com a leitura da Bíblia feita pelo MOBON. 

Esta aproximação nos permitirá ver os elementos comuns e/ou divergentes e, possivelmente, 

alguma eventual característica singular que se apresenta na dinâmica de evangelização do 

MOBON no tocante à leitura popular da Bíblia. 

8.1 A leitura popular da Bíblia 

Entende-se aqui por leitura popular da Bíblia a prática de leitura bíblica que acontece 

nos grupos de reflexão ou círculos bíblicos, nos cursos bíblicos populares espalhados nas 

comunidades, que compõem o núcleo das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Esta 
                                                 

245 “Los escritos de la escuela bíblica del Brasil de C. Mesters, son un ejemplo típico de esta forma de 
leer la Escritura desde y para los pobres” CODINA, Víctor. ¿Que es la teología de la liberación? Oruro: Lilial, 
1985. p. 40. 

246 Cf. CODINA, Víctor. Seguir Jesus hoje: da modernidade à solidariedade. São Paulo: Paulinas, 
1993. p. 106. 

247 “De novo cumpre-se aqui a lei da marginalidade que C. Mesters detectava como uma constante de 
toda a história da salvação. A partir destas Igrejas pobres e à margem dos centros de decisão, Deus nos faz 
ouvir a sua voz. Às nossas igrejas, com frequência, demasiado comodamente instaladas na neutralidade, a 
eclesiologia latino-americana nos fala a partir dos pobres. Às nossas Igrejas demasiado preocupadas com a 
instituição e a burocracia de suas cúrias, a eclesiologia latino-americana redescobre o valor das comunidades 
de base. A nós, que amiúde esquecemos a praxis messiânica do Jesus histórico, a eclesiologia da América 
Latina nos faz descer das regiões das essências eternas ao seguimento histórico do Crucificado. As Igrejas que 
pactuam com demasiada facilidade com os poderes terrenos, a eclesiologia da América Latina as sacode com 
sua crítica profética e com seu testemunho martirial. A todos nós que corremos o risco de envelhecer 
eclesialmente, a eclesiologia da América Latina nos apresenta o rosto de uma Igreja jovem e nova que brota 
pela força do Espírito. Realmente não é exagerada a afirmação do Colóquio de Bolonha: a tocha do Vaticano II 
passou às Igrejas do terceiro mundo, e entre elas, para a América Latina.” CODINA, Seguir Jesus hoje, p. 124. 

248 Cf. CODINA, Una Iglesia Nazarena, p. 51 
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leitura é alimentada por cursos de formação bíblica popular que acontecem em centros de 

evangelização, em salões paroquiais, e se multiplicam nas comunidades por meio de agentes 

pastorais e, no caso do MOBON, por meio de lideranças leigas. Esta leitura nasce de uma 

experiência que os pobres fazem de Deus e da própria vida em comunidade, na qual a Bíblia 

ajuda a expressar o que acontece na alma, no coração, no próprio modo de ser e de agir. 

Ajuda a nomear a presença de Deus que se faz solidário aos sofrimentos do povo: “Todos e 

todas, querendo ou não, revestimos nossa experiência atual com palavras antigas da 

Bíblia”249. 

Possuidor de uma destacada sensibilidade pastoral, Frei Carlos Mesters250 consegue 

captar, com profundidade, o modo como o povo das comunidades lê e interpreta a Palavra 

de Deus251. Ele identifica no povo uma atitude interpretativa com relativa semelhança à dos 

Santos Padres: o povo “não se detém no texto em si nem no fato narrado pelo texto, mas o 

texto ou fato tornam-se ponto de apoio e de partida para descobrir aí dentro um sentido 

ulterior que tenha a ver com sua vida hoje e com a situação em que ele vive”252. Ele 

identifica três características próprias desta atitude interpretativa: a primeira é a liberdade 

frente ao texto bíblico que nasce a partir da experiência vivida e, por meio de uma intuição 

não reflexa, interpreta a própria vida. Esta liberdade deve-se “ao valor simbólico que existe 

na vida e nos fatos”, – pois, o simbólico para o povo é uma dimensão real da vida, – e deve-

se “à caminhada global da Igreja particular, à qual pertencem as comunidades”, que gera um 

horizonte comum para a reflexão. Outra característica é a familiaridade pela qual o povo “se 

sente em casa dentro da Bíblia”, a própria realidade da vida com suas lutas, sofrimentos, 

desafios e esperanças confere ao povo uma “conaturalidade” diante do texto bíblico, a Bíblia 

se torna o “livro da comunidade” e fala diretamente à vida. A terceira característica é a 

fidelidade que se dá pela preocupação em “interpretar a vida com a ajuda da Bíblia” ou seja 
                                                 

249 Cf. MESTERS, Carlos. Lo que me sale del corazón: Sobre la fuente y el rumbo de la interpretación 
de la Bíblia. In: Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, Quito, v. 50, n. 1, 2005. p. 19. “Todos y 
todas, queriendo o no, revestimos nuestra experiencia actual con palabras antiguas de la Biblia”.  

250 Mesters é um religioso carmelita, biblista de origem holandesa, radicado no Brasil desde 1949. 
Assessor de cursos bíblicos e dos Intereclesiais das CEBs em vários estados do Brasil, um dos criadores do 
CEBI – Centro de Estudos Bíblicos que se dedica à promoção de estudos bíblicos populares e produção de 
textos afins. Em vários artigos e livros publicados, ele explicita a dinâmica da leitura popular da Bíblia. 

251 Vários são os fatores que colaboraram para alcançar este tipo de leitura bíblica no Brasil. Mesters 
destaca três fatores principais: o método “ver-julgar-agir” da JOC implementa uma nova maneira de 
experimentar a ação de Deus na história, parte-se da realidade (ver), usa a Bíblia para iluminar os fatos (julgar) 
e busca alternativas concretas (agir); outro fator vem do Vaticano II, sobretudo com a Dei Verbum (fruto de um 
longo processo de renovação da exegese) atestando que Deus fala hoje nos fatos e nas pessoas, a Bíblia ajuda a 
descobrir o que Deus fala hoje; a ditadura militar desencadeou um movimento de resistência de forma capilar e 
de base, sendo a Igreja um dos poucos espaços de liberdade, e vieram a surgir as Comunidades Eclesiais de 
Base. Cf. MESTERS, Carlos. A leitura libertadora da Bíblia. In: Medellín, v. 23, n. 88, p. 129-130, dez. 1996. 

252 MESTERS, Carlos. Flor sem defesa: Uma explicação da Bíblia a partir do povo. Petrópolis: Vozes, 
1983. p. 31. 



 

227 

em buscar o sentido que o texto tem para a vida, para a realidade enfrentada. É desta “atitude 

interpretativa” do povo que surge a leitura popular da Bíblia253. Mesters salienta a 

importância desta “familiaridade”. Ela impede que a Bíblia se prenda ao passado, que caia 

no fundamentalismo e mate a liberdade. Mesters assim a explicita:  

A familiaridade impede que a Bíblia, o passado, se converta em museu da 
religião; impede que o fundamentalismo, seja o carismático ou libertador, 
se aproprie da fidelidade e mate em nós a liberdade. A familiaridade é a 
que gera a verdadeira liberdade dos filhos e filhas na casa dos pais. E penso 
que a prática (de leitura popular da Bíblia) das comunidades pode nos 
ajudar254. 

Na leitura que o povo faz da Bíblia, Mesters identifica os critérios que compõem o 

que vem a ser chamado de “triângulo hermenêutico” e que caracteriza o eixo de 

interpretação da leitura popular da Bíblia: 

Na interpretação da Bíblia devem ser levados em conta três fatores 
misturados entre si: o pré-texto da realidade, o con-texto da comunidade e 
o texto da Bíblia. Estimulado pelos problemas da realidade (pré-texto), o 
povo busca uma luz na Bíblia (texto), que é lida e aprofundada dentro da 
comunidade (con-texto). O pré-texto e o con-texto determinam o “lugar” 
de onde se lê e interpreta o texto255. 

O modo como o povo das comunidades interpreta a vida no espelho do texto bíblico 

é apresentado por Mesters, analogamente, como o modo de Jesus usar a Bíblia. Isto aparece 

de forma mais evidente no episódio dos “discípulos de Emaús” (cf. Lc 24,13-35) 256. Ele 

salienta que o ponto de partida é a realidade vivida e experimentada pelos discípulos, no 
                                                 

253 Cf. MESTERS, Flor sem defesa, p. 34-38; ID. “Ouvir o que o Espírito diz às Igrejas”: a 
interpretação popular da Bíblia no Brasil. In: Concilium, Petrópolis, v. 233, n. 01, 1991. p. 119. Ralf Huning, 
em uma tese doutoral dedica-se, com profundidade, ao estudo da teoria da leitura popular da Bíblia de Mesters, 
ele apresenta uma elaboração sistemática de suas reflexões no tocante ao uso da Bíblia nas comunidades do 
Brasil, à procura de elementos para a construção de uma teoria da leitura da Bíblia na Igreja católica. Cf. 
HUNING, Ralf, Aprendiendo de Carlos Mesters: hacia una teoría de lectura bíblica. Navarra: Verbo Divino, 
2012.  

254 MESTERS, Lo que me sale del corazón, p. 21. “La familiaridad impide que la Biblia, el pasado, se 
convierta en un museo de la religión; impide que el fundamentalismo, sea el carismático o liberador, se apropie de la 
fidelidad y mate en nosotros la libertad. La familiaridad es la que genera la verdadera libertad de los hijos e hijas en 
la casa de los padres. Y pienso que la práctica actual de las comunidades nos puede ayudar.” 

255 MESTERS, Carlos. A brisa leve, uma nova leitura da Bíblia. SEDOC, Petrópolis, v. 11, n. 118, p. 
734, 1979. Com detalhes de acontecimentos da vida, presenciados por Mesters, ele explicita como estes três 
fatores são reconhecidos na interpretação bíblica feita nas comunidades eclesiais de base. Cf. Ibid., p. 734-764; 
ID. Flor sem defesa, p. 40-86. 

256 Mesters assim o explicita: “Ao ler a Bíblia, o povo das Comunidades traz consigo a sua própria 
história e tem nos olhos os problemas que vem da realidade dura da vida. A Bíblia aparece como um espelho, 
“símbolo” (cf. Hb 11,19), daquilo que ele mesmo vive hoje. Estabelece-se, assim, uma ligação profunda entre a 
Bíblia e a vida que, às vezes, pode dar a impressão de um concordismo superficial. Na realidade, trata-se de 
uma leitura orante de fé muito semelhante à leitura que faziam dos Santos Padres.” MESTERS, A leitura 
libertadora da Bíblia, p. 126. 
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caso, a decepção e a tristeza causadas pela crucificação de Jesus que é expressa pelos 

próprios discípulos (cf. Lc 24,19-24). A partir desta realidade (pré-texto) é que a Bíblia 

(texto) é utilizada para iluminar ou para dar condições para enxergar os acontecimentos de 

uma forma diferente (cf. Lc 24,27) e permitir uma nova maneira de agir na comunidade 

(con-texto) (cf. Lc 24,31). Para Mesters, “o texto antigo só consegue influir sobre o pré-

texto da descrença, do desânimo ou da rebeldia, quando for usado dentro do contexto de 

uma comunidade viva257. Além de fundamentar-se biblicamente na prática de Jesus, a 

legitimidade desta interpretação bíblica vem do “sensus ecclesiae” que manifesta a presença 

amiga do Deus vivo e atuante no meio do povo. É na vivência de comunidade que se 

manifesta a ação do Espírito Santo que permite interpretar de forma correta a Sagrada 

Escritura (cf. DV 2). “Os pobres estão lendo a Bíblia em comunidade, a partir de sua fé e da 

sua realidade, encontram nela luz e força para sua caminhada e luta e, baseando-se nela, 

estão denunciando e corrigindo muita coisa errada na sociedade, na igreja e na família”258. 

Mesters enfatiza que se trata de uma leitura na qual os pobres “levam consigo para 

dentro da Bíblia os problemas da vida”, a leitura parte da realidade vivida e se dá, 

necessariamente, em um ambiente de comunidade, é um “ato de fé, uma prática orante, uma 

atividade comunitária”. Trata-se de uma leitura que respeita o texto na qual há uma abertura 

para a “escuta de Deus” e uma disposição para “mudar, se Ele o exigir”259.  

Mesters insiste na necessária articulação dos três elementos não importando, no 

entanto, a partir de qual elemento inicia-se o processo de interpretação. O importante é 

salvaguardar a dinâmica interna no processo da interpretação popular por meio da qual 

“conhecer a Bíblia leve a conviver em comunidade. Conviver em comunidade leva a servir 

ao povo. O servir, por sua vez, leva a um conhecer mais profundamente, e assim por 

                                                 
257  MESTERS, Carlos. O uso da Bíblia na Evangelização. In: Convergência, Rio de Janeiro, v. 8, n. 

87, p. 527-541, nov. 1975. Cito p. 531. 
258 MESTERS, Carlos. O projeto “Palavra Viva” e a leitura fiel da Bíblia de acordo com a Tradição e 

o Magistério da Igreja. Revista Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, v. 49, n. 195, p. 661- 673, set. 1989. Cito 
668-689. 

259 CLAR - CONFEDERAÇÃO LATINO-AMERICANA DE RELIGIOSOS. Projeto Palavra Vida 
1988-1993. Rio de Janeiro: CRB, 1988. p. 15. Eis uma visão de conjunto sobre o triângulo hermenêutico, feita 
por Half Huning, em um estudo sobre a teoria da leitura Bíblica em Mesters: “El triángulo hermenéutico pone 
en claro la confluencia de pasado, presente y futuro: con la ayuda de una experiencia normativa del pasado 
(texto) se interpreta la vida personal (pre-texto) para dirigir la vida a través de una acción nuevamente 
orientada según el plan de Dios hacia un futuro mejor, hacia la vida en plenitud (cf. Jn 10,10). En el con-texto 
se hace experimentable ese futuro de modo incipiente en las realizaciones fundamentales de la Iglesia (liturgia, 
martyria, diakonia, koinonia), pero la plena realización del futuro es un regalo gratuito de Dios63. Mesters 
emplea al respecto la imagen paulina de la creación que yace en dolores de parto (cf. Rm 8,22), la lectura 
espiritual de la Biblia sería un acto de ayuda en el parto: quien con el auxilio de la Escritura permite que se 
revele la dimensión espiritual de la realidad actual, acelera el nacimiento del futuro, hacia el que Dios quiere 
conducir la creación y la historia.” Cf. HUNING, Aprendiendo de Carlos Mesters, p. 248. 
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diante”260. É preciso articular os três elementos. “um nasce do outro, supõe o outro e leva ao 

outro”261: 

Três coisas são necessárias para que o anúncio da Boa Nova possa atingir o 
seu objetivo: (1) deve partir do pré-texto da vida daqueles a quem é 
anunciada a Boa Nova; (2) deve ser confirmado pelo texto da Bíblia: (3) 
deve ser apresentado dentro do con-texto da fé da comunidade na 
ressurreição. Faltando um destes três elementos, o anúncio perde a sua 
eficácia e corre o risco de não atingir o seu objetivo. (...) Os três são a 
expressão metodológica da unidade do plano de Deus que abrange passado, 
presente e futuro numa unidade262. 

Esta articulação compõe o triângulo hermenêutico que permite “escutar Deus hoje” e 

guarda consigo valores básicos da Tradição da Igreja e que por ele são enumerados: 1. O 

objetivo não é informar-se sobre o passado, mas “interpretar a vida com a ajuda da Bíblia”; 

2. A interpretação é comunitária, cujo sujeito é o povo e o exegeta deve inserir-se na 

comunidade; 3. O lugar social desta interpretação é a partir dos pobres e marginalizados; 4. 

É uma leitura necessariamente ecumênica e libertadora; 5. Leitura que busca a defesa da 

vida e, ao mesmo tempo, descobre, revela e denuncia as tentativas de usar a Bíblia para 

legitimar uma situação desumana; 6. Jesus é a grande Boa Nova que ilumina o Antigo e 

Novo Testamento; 7. Método simples, por associação de ideias com narrativas de fatos e 

comparações cujo objetivo é “fazer descobrir”263. 

Esta leitura popular da Bíblia, esquematizada por Mesters, parte de uma noção da 

revelação na qual Deus está presente na criação e na vida de todo ser humano.264 Assim, ao 

estudar a Bíblia, o objetivo primeiro é descobrir os sinais da presença de Deus: “o seu 

objetivo não se restringe a procurar interpretar um texto, mas a procurar interpretar a vida à 

luz daqueles textos, a fim de que aumentem no povo a fé, a esperança e o amor”265. Os 

pobres são tomados como sujeito ativos da leitura bíblica e como possuidores de uma 

                                                 
260 MESTERS, Carlos. “Ouvir o que o Espírito diz às Igrejas”, p. 116. 
261 MESTERS. A leitura libertadora da Bíblia, p. 131. 
262 Em vários textos Mesters explicita esta dinâmica de leitura popular da Bíblia com descrições deste 

triângulo hermenêutico: Cf. MESTERS, Carlos. O uso da Bíblia na Evangelização. In: Convergência, Rio de 
Janeiro, v. 8, n. 87, p. 533, nov. 1975; ID., A brisa leve, p. 734-737; ID., Flor sem defesa, p 42-47; ID., “Ouvir 
o que o Espírito diz às Igrejas”, p. 119-120; ID., A leitura libertadora da Bíblia, p. 131-132. Ralf Huning faz 
um estudo detalhado do triângulo hermenêutico da leitura popular da Bíblia em Mesters: cf. HUNING, 
Aprendiendo de Carlos Mesters, p. 229-253. 

263 Cf. MESTERS. “Ouvir o que o Espírito diz às Igrejas”, p. 121. Com algumas pequenas mudanças, 
estes mesmos tópicos são novamente apresentados pelo autor em: MESTERS, A leitura libertadora da Bíblia, 
p. 133-135. 

264 É preciso ter presente que esta leitura nasce dos impulsos do Concílio Vaticano II (1962-1965) e da 
Conferência Geral do Episcopado Latino-americano em Medellín (1968), que acentuam um redescobrimento 
da dignidade da vida humana e o reconhecimento da sabedoria popular como fonte de conhecimento teológico. 

265 MESTERS, Carlos. Por trás das Palavras (I). 2ª ed. Petrópolis, Vozes, 1975. p. 131. 
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sabedoria que se revela como fonte de conhecimento teológico, como lugar da manifestação 

de Deus. Torna-se preciso aprender com o pobres, ser aluno deles. Em sua pesquisa sobre 

Mesters, Huning destaca: 

O reconhecimento dos pobres como sujeitos da leitura da Bíblia é, sem 
dúvida, o ponto de inflexão central dentro da ciência bíblica latino-
americana: ele conduz a um reconhecimento da alteridade de Deus. O que 
até então era deixado de lado, aparece agora à vista: a predileção de Deus 
pelos pobres e marginalizados. Isto, por sua vez, permite advertir o valor 
particular da leitura não científica da Bíblia por parte dos pobres. De uma 
leitura da Bíblia para os pobres e a partir da perspectiva dos pobres, 
resultou, cada vez mais, em uma leitura com os pobres266. 

Não é sem motivo, no entanto, que, em relação à interpretação da Bíblia, Mesters 

postula a necessidade da ciência bíblica, da teologia e do magistério. Porém há que se cuidar 

para que esta ajuda não venha a emudecer os pobres: É neste sentido que Mesters faz um 

apelo para “não abafar a voz do Espírito Santo” e para ter a coragem de “se deixar guiar por 

Espírito”267. E ele mesmo acentua a importância de se preservar a liberdade dos pobres, dos 

filhos e filhas de Deus: 

Não basta ler e estudar o texto da Bíblia, para que ele libere o seu sentido e 
comunique ao povo vida e esperança. É preciso ter nos olhos e no coração 
a liberdade dos filhos de Deus. Do contrário, como diz São Paulo, a Bíblia 
continua coberta por um véu que impede a descoberta plena do seu sentido. 
[...] O texto bíblico é como uma lâmpada. O estudo do texto limpa a 
lâmpada, para que a poeira dos séculos não impeça o brilho. Mas é a 
experiência de Deus e da vida que acende a lâmpada do texto pelo lado de 
dentro e produz o brilho268. 

Tendo buscado as linhas gerais que compõem a leitura popular da Bíblia e tendo 

presente o objeto desta pesquisa, volta-se a atenção para a proximidade e ligação de Carlos 

Mesters e de seu método de leitura popular da Bíblia com o Movimento da Boa Nova e de 

sua influência na leitura bíblica feita pelo MOBON. 

                                                 
266 Cf. HUNING, Aprendiendo de Carlos Mesters, p. 331. “El reconocimiento de los pobres como 

sujetos de la lectura de la Biblia es, sin embargo, el punto de inflexión central dentro de la ciencia bíblica 
latinoamericana: él conduce a un reconocimiento de la alteridad de Dios. Lo manifiesto que hasta entonces era 
dejado de lado, aparece ahora a la vista: la predilección de Dios por los pobres y marginados. Esto, a su vez, 
permite advertir el valor particular de la lectura no científica de la Biblia por parte de los pobres. De una 
lectura de la Biblia para los pobres y desde la perspectiva de los pobres, resultó entonces, cada vez más, una 
lectura con los pobres.” 

267 MESTERS, Flor sem defesa, p. 195. 
268 MESTERS, Carlos; LOPES, Mercedes. A Palavra de Deus fonte de vida e de esperança para o 

Novo Milênio. In: FEDERAÇÃO BÍBLICA CATÓLICA DA AMÉRICA LATINA E CARIBE. A Palavra de 
Deus: fonte de vida e de esperança para o Novo Milênio. São Paulo: Paulinas, 1999. p. 50. 
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8.2 Eixos da leitura popular da Bíblia no MOBON 

Pode-se afirmar significativa proximidade entre Carlos Mesters e o trabalho do 

MOBON. Mesters conhece algo do trabalho do MOBON desde a década de 1970269. Por sua 

vez a equipe de dirigentes do MOBON conhece o Frei Carlos e acompanha seus textos e 

produções, igualmente, desde o começo270. Embora não haja uma citação explícita, os 

indícios apresentados como a localização, a preocupação apologética e o número de grupos, 

indicam a citação do trabalho do MOBON em um dos textos de Mesters: 

No interior do Estado de Minas Gerais existe um movimento de 
evangelização. Sua preocupação inicial era desencadear um processo 
participativo e transmitir ao povo os novos conhecimentos a respeito da 
Bíblia e da fé. A dimensão política do serviço ao povo estava quase 
ausente. Quando criticados por causa disto, os líderes diziam: “Se a Palavra 
de Deus tem dimensão política, esta vai aparecer na prática do povo. A nós, 
o que nos interessa é a fidelidade à Palavra.” De fato, a dimensão política 
apareceu com força nos últimos anos, e desapareceu a preocupação 
apologética. Hoje, o movimento conta entre 5 a 6 mil grupos271. 

Apesar da pouca presença física, Mesters manifesta uma simpatia pelo trabalho 

desenvolvido pelo MOBON. Ele destaca a sua dinâmica interna de automultiplicação, por 

meio da qual os participantes de um encontro se organizam em duplas para repassar o 

conteúdo estudado. Isto se dá por meio de uma linguagem popular que aumenta a autoestima 

dos participantes e faz crescer o gosto pela Palavra de Deus: 

                                                 
269 Frei Carlos teve a oportunidade de conhecer de perto o trabalho do MOBON em Mutum-MG e 

esteve uma vez em Dom Cavati-MG em um curso na Casa do MOBON. Em 1978, ele convidou João Resende 
e Alípio para o primeiro curso de formação do CEBI, em Angra do Reis. Frei Carlos enfatizou a importância 
da presença deles neste encontro: “João Resende e Alípio participaram. Os dois deram uma contribuição muito 
boa, pois falavam a partir da experiência deles mesmos no MOBON. Contribuíram muito para concretizar o 
método do CEBI naquele curso.” MESTERS, Carlos. Carta de um amigo. In: GOMES; ANDRADE. MOBON, 
p. 169.  

270 Esta proximidade se dava no campo teórico e prático. Mesters foi professor de Bíblia do João 
Resende em Belo Horizonte, em meados da década de 1960. Mesters colaborava na Revista Atualização, uma 
publicação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora e já o primeiro número trazia um artigo de 
Mesters: “Como ler a Bíblia hoje?” Cf. MESTERS, Carlos. Como ler a Bíblia hoje? In: Atualização, Belo 
Horizonte, v. 1 n. 1. p. 6-15, dez. 1969. A primeira edição de seu livro: “Palavra de Deus na vida do homens” 
foi publicado na Editora O Lutador que é dos Missionários Sacramentinos, à qual pertencem João Resende e 
Alípio Jacintho da Costa. Nos meados da década de 1990 e início da década de 2000, aconteceram estudos 
bíblicos entre Mesters, a equipe do MOBON e outros convidados, em Itaguaí-RJ. O grupo se auto proclamou 
“Equipe Itinerante”. Os estudos visavam aprofundar os textos bíblicos sugeridos pela CNBB nas proximidades 
da virada do milênio. Por dificuldade de agenda e questões de saúde, o grupo deixou de se reunir em meados 
da década de 2000. (Não há registros publicados desta iniciativa). Havia ainda uma forte proximidade com 
Mesters através de seus livros e artigos que serviram como referência para textos produzidos pelo MOBON. 

271 MESTERS, “Ouvir o que o Espírito diz às Igrejas”, p. 116. 
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Descobri que o método deles tinha algo de novo, surpreendente, de grande 
alcance. É um método automultiplicador. Os próprios participantes se 
encarregam de divulgá-lo. O movimento cresce pela força de seu 
dinamismo interno. É um jeito bem popular, no qual o povo se sente à 
vontade, em casa. Não é algo estranho à sua vida de cada dia. Eles usam a 
Bíblia sem criar nos participantes um complexo de ignorância e de 
inferioridade. Pelo contrário, eles crescem em autoestima e a Bíblia se 
torna um livro de cabeceira272. 

Mesters com sua aguçada sensibilidade captou alguns elementos importantes na 

metodologia utilizada pelo MOBON: 1. Não rompe com a fé popular que o povo traz de 

casa; 2. Não faz leitura alienada nem fundamentalista; 3. Faz o povo participar e dar a sua 

contribuição; 4. Leva a um jeito novo de viver e conviver a partir da Boa Nova273. Cabe 

buscar explicitar cada um destes elementos na prática de leitura bíblica desenvolvida pelo 

MOBON, porém pela via positiva. 

8.2.1 Respeito à fé do povo 

O povo traz consigo um jeito de crer, manifestado em sua fé simples, nas devoções 

populares, e no caso do povo mineiro, essa religiosidade está fortemente arraigada em sua 

cultura. Em meio a muitos elementos positivos e que precisam ser cultivados, misturam-se 

elementos que se distanciam da fé cristã e que precisam ser purificados. O desafio é como 

ajudar a fazer essa purificação da fé sem enfraquecê-la, sem apagar a mecha que ainda 

fumega (cf. Is 42,3). Mesters salienta que o MOBON “não rompe com a fé profunda e 

popular que o povo traz de casa, [...] mas a faz crescer e evoluir”274. Esta atitude acompanha 

a dinâmica do MOBON desde os seus inícios, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. A 

sua preocupação é de levar as pessoas a um processo de descoberta: “O problema não é 

aprender muita coisa. Mas sentir o gosto de descobrir. De ir descobrindo” (ABN 1971 p. 2). 

A descoberta é um processo que move, mas move a pessoa a partir de dentro. Favorece a 

uma mudança lenta, mas progressiva, na qual a pessoa é sujeito em todo o processo: “a 

pessoa ‘aprende a aprender’. Recupera sua autoestima, sua autonomia e o exercício de sua 

cidadania”275. 

É neste sentido que é entendido o trabalho da liderança a ser desenvolvido em meio 

às comunidades, numa atitude de serviço, de ajuda ao crescimento do outro, em função de 

                                                 
272 MESTERS, Carta de um amigo, p. 168. 
273 Cf. Ibid., p. 170. 
274 Ibid., p. 169. 
275 RESENDE, A linguagem de uma formação popular, p. 35. 
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um amadurecimento progressivo. Os cursos visam levar as pessoas a se descobrirem 

servidoras do Evangelho e nunca a se colocarem como superiores às demais. O número de 

cursos aos quais participaram ou que repassaram nas comunidades devem ser contados 

apenas como expressão de preparação e oferta de si para o serviço ao Evangelho por meio 

da comunidade. 276 Uma reflexão sobre culturas oprimidas evidencia o cuidado necessário 

para a valorização da vida e da cultura do povo, o necessário respeito à fé do povo:277 

No relacionamento com outras culturas, o perigoso é a gente achar que as 
flores do meu jardim são modelo de beleza. E, a partir daí passo a 
desprezar, pisar as flores de outros canteiros. Passo a desprezar outras 
culturas, julgá-las a partir da minha cultura. Aí, começa haver culturas 
oprimidas e culturas opressoras. (CSS, 1991, p. 28e29). 

Há uma constante disposição para a escuta do outro, para evitar imposições, partir 

dos anseios e demandas dos interlocutores da evangelização (cf. CCF, 2015, p. 16). Estes 

são apenas alguns sinais que expressam o cuidado com a fé e com a cultura do povo, 

levando-o a crescer oferecendo-lhe oportunidades para que possa “ir descobrindo”. 

8.2.2 Leitura contextualizada e libertadora da Bíblia 

Mesters destaca que o MOBON não faz leitura “alienada nem fundamentalista”. 

Trata-se de uma leitura feita de frente para a realidade da vida, ligada com a vida, com a 

comunidade e com a história. Se em sua fase inicial a Bíblia era usada para “provar uma 

verdade”278, depois, trata-se de iluminar a vida com a luz da Bíblia, busca-se descobrir qual 

a vontade de Deus para a realidade que se vive.  

É uma leitura da Bíblia que ajuda a clarear a ação de Deus no cotidiano da vida e em 

meio às realidades sofridas. A vida se torna lugar da manifestação de Deus. Tem-se a certeza 

de não caminhar sozinho, “Deus está do nosso lado”. Mas isto implica descobrir os Seus 

apelos para a realidade de hoje: “o seu objetivo não se restringe a procurar interpretar um 
                                                 

276 Eis a dica trabalhada com a liderança no curso de Semana Santa em 1982 que expressa a dinâmica 
desenvolvida pelo MOBON: “A educação comunitária deve desenvolver nas pessoas a capacidade de serviço e 
não o ar de superioridade. Quando nos deixamos levar pela grandeza do número de cursos que fizemos ou 
demos, ou pelos graus que ocupamos, nesta hora começamos a ditar ideias. E quando a coisa é imposta, o povo 
não adere. Os trabalhos de comunidade se tornam um peso para quem dirige e para quem participa. Em vez de 
libertar, escraviza. Na medida em que a educação comunitária vai tornando o pessoal mais ativo, mais 
consciente, vai se ampliando mais a descoberta de Deus. Aí vamos sentindo um Deus mais comprometido com 
os homens e com o mundo” (CSS 1982 p. 18). 

277 O curso de Semana Santa de 1991 dedicou-se à reflexão do tema do 4º encontro Regional das 
CEB´s, Minas e Espírito Santo, com o tema: “culturas oprimidas e evangelização”, em preparação para o 8º 
Encontro Intereclesial das CEBs de Santa Maria-RS, realizado em 1992. 

278 Cf. Parte I - 1.5 – A dinâmica do MAPE, p. 46. 



 

234 

texto, mas em procurar interpretar a vida à luz daqueles textos, a fim de que aumentem no 

povo a fé, a esperança e o amor”279. Esta descoberta da presença de Deus, no hoje da 

realidade, faz com que a revelação de Deus não se prenda ao passado, mas seja sempre nova. 

Permite discernir a presença e a vontade de Deus que revela a si mesmo por meio de sua 

Palavra (cf. DV 2). Essa revelação se dá em meio às situações conflituosas do dia a dia. A 

motivação é despertada pela vida, pela busca de compreensão da vontade divina diante da 

realidade, mas isso se dá em um ambiente comunitário de fé.280 A sensibilidade do povo 

olha para a Bíblia como Palavra de Deus (cf. DV 11) e que na fé deve ser lida (cf. DV 12). E 

Jesus é descoberto como uma chave de leitura para a compreensão de toda a Sagrada 

Escritura (cf. DV 2, 4, 16) 281. 

Na dinâmica de leitura popular da Bíblia feita pelo MOBON, a condição de vida das 

pessoas, seus desafios, dramas, dificuldades enfrentadas, no encontro continuado com a 

Bíblia transforma-se em uma nova experiência espiritual. A partir desta experiência de fé 

comunitária, no “espelho do texto” elas enxergam a sua própria vida, sua luta e caminhada. 

Experimentam um Deus mais próximo, fortalecem a sua esperança e têm mais força para 

caminhar. A Bíblia começa a ser lida de uma maneira mais cuidadosa, mais abrangente, 

contemplando outras dimensões da vida humana. Olha-se não apenas a dimensão 

comunitária ou religiosa, alarga-se a visão para a situação social, econômica, política e 

cultural. “Para entendermos bem a Bíblia temos que levar em conta a realidade do povo 

onde ela foi escrita, seus costumes, seu mundo social, político, econômico e cultural. Temos 

que levar em conta a realidade do povo que lê a Bíblia hoje” (CSS, 1991, p. 14). 

A dinâmica do MOBON, ao propiciar esta forma de leitura bíblica, levando em conta 

a realidade do povo, aponta a necessidade de buscar, em cada época ou situação, o apelo do 

Deus libertador. Com a luz da Palavra, lida de frente para a realidade, condição para a leitura 

fiel, busca as causas da pobreza, colocando-se a serviço da vida e da missão. As lideranças 

envolvidas pela dinâmica do MOBON, por meio da leitura da Bíblia, abrem os olhos diante 
                                                 

279 MESTERS, O futuro do nosso passado, p. 131. 
280 Neste sentido, há um suporte no parecer de Pablo Richard: “A leitura popular da Bíblia une os dois 

elementos: o texto bíblico em seu contexto e a história. No texto bíblico estão consignados os testemunhos que 
nos permitem discernir o que Deus nos fala hoje em nossa história. É na articulação do texto (Bíblia) com a 
vida (história) que se torna possível ‘desencadear um processo evangelizador.’” RICHARD, Pablo. A Bíblia e 
a memória histórica dos pobres. In: CENTRO ECUMÊNICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO. 
Igrejas, desenvolvimento e participação popular. Rio de Janeiro: 1981. p.31.  

281 A prática de Jesus ilumina a prática a ser cultivada hoje: “No eixo da leitura que Jesus fazia das 
Escrituras está sua experiência de Deus como Pai amoroso. Era a intimidade de Jesus com o Pai que lhe dava 
um novo olhar sobre as Escrituras. Assim, sem mudar a letra, Jesus fazia uma nova leitura das Escrituras. É 
que a experiência de Deus como Pai levava Jesus a ler a Bíblia a partir dos pobres e excluídos (cf. Lc 10,21). 
Esta leitura despertava a consciência dos pequeninos e desmascarava a falsidade dos grandes e, por isso 
mesmo, incomodava muita gente” (CPN 2002 p. 12). 
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da realidade e se descobrem como “profetas” com a missão de anunciar a Boa Nova e 

denunciar as injustiças.  

Para entendermos bem a Bíblia temos que levar em conta a realidade do 
povo onde ela foi escrita, seus costumes, seu mundo social, político, 
econômico e cultural. Temos que levar em conta também a realidade do 
povo que lê a Bíblia hoje. A Bíblia nasceu da preocupação de se encontrar 
na realidade conflitiva de cada época o apelo do Deus libertador. A leitura 
fiel da Bíblia inclui, pois, a fidelidade ao homem de hoje na América 
Latina, esta fidelidade se dá a partir dos pobres. Ler a Bíblia a partir dos 
pobres nos leva a buscar as causas que geram a pobreza. Assim a leitura da 
Bíblia passa a iluminar as situações concretas do povo. Por isso mesmo, ler 
a Bíblia de costas para a realidade é falsificar a Palavra de Deus. [...] A 
reflexão da Bíblia está a serviço da vida e da missão (CCF 1991 p. 14).  

As lideranças ligadas ao MOBON, motivadas pela força da Palavra, aumentam seu 

empenho na evangelização, animam as comunidades, desenvolvem a própria espiritualidade, 

reforçam a Igreja local e se engajam em organizações sociais de maneira consciente na 

busca de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Há um despertar do 

“potencial evangelizador dos pobres” (DP 1147). Como visto acima, os pobres se descobrem 

verdadeiros evangelizadores, o povo se torna, de fato, sujeito no processo de 

evangelização282. 

8.2.3 O povo como sujeito 

Mesters salienta que a metodologia utilizada pelo MOBON leva o povo a uma 

participação ativa. “Leva o povo o ser sujeito”. Ou seja, o povo dá a sua própria contribuição 

e enriquece a reflexão fazendo-a avançar ainda mais. É uma constante na dinâmica do 

MOBON a preocupação para que o encontro não se torne “palestra” na qual um fala sozinho 

e os demais escutam. É privilegiada e motivada a participação ativa de todos em toda a 

dinâmica do encontro. Seja com perguntas, com abertura para o diálogo, com trabalhos de 

grupo, encenações, preces, orações e reflexões livres. Há um esforço constante de busca de 

construção conjunta da reflexão interagindo com os participantes. 

Passando por diferentes fases, fruto de diferentes contextos históricos, o MOBON 

teve como sujeito da leitura bíblica os pobres: lavradores, donas de casa, pequenos sitiantes, 

                                                 
282 Isto expressa um pouco do que Mesters percebe na participação do povo através do trabalho do 

MOBON: “Eles situam o texto bíblico na comunidade e na história. Eles conseguem captar a dimensão 
simbólica dos fatos e das imagens. Por exemplo, num curso sobre o Paraíso Terrestre, sem destruir as imagens 
e sem tomar tudo ao pé da letra, eles foram capazes de perceber a riqueza muito atual daquelas imagens e 
símbolos antigos.” MESTERS, Carta de um amigo, p. 170. 
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jovens, meeiros, boias-frias, cortadores de cana, pessoas da periferia, negros, trabalhadores 

informais, gente simples do campo e das periferias da cidade. Mas um sujeito coletivo, 

reunido em pequenos grupos, nas casas, ou em momentos comunitários em forma de 

pequenos cursos de formação: o povo reunido, em uma atitude de fé comunitária. Pessoas de 

fé que aos poucos vão descobrindo a Bíblia como o livro da vida, como luz e força para a 

caminhada, que valoriza, cada vez mais a vivência da fé em comunidade:  

As comunidades são o que há de mais importante na Igreja. Os pequenos 
grupos, as equipes de reflexão, devem ser a menina dos olhos de seus 
animadores. Por isso o cuidado dos Apóstolos em escolher um animador 
para zelar das novas comunidades. “Os Apóstolos designaram anciãos para 
cada comunidade, rezavam, jejuavam e os confiavam ao Senhor, no qual 
haviam acreditado (At 14, 23)” (CPN 1992 p. 18). 

A aproximação da Bíblia com a realidade da vida gera uma nova experiência de 

Deus, a partir de baixo, a partir dos pobres, surge um novo lugar de interpretação da Bíblia, 

no qual os pobres são os intérpretes, como um caminho legítimo para a escuta de Deus283. 

Na experiência de fé dos pobres, em comunidade, manifesta-se a presença e ação do Espírito 

Santo como revelação de Deus na história por meio dos pequeninos (cf. Mt 11, 25-26). Aí se 

manifesta o “sensus ecclesiae”, assim compreendido: “O ‘sentido da fé da Igreja’ não é, em 

primeiro lugar, o ensinamento dado pelos pastores aos fiéis, mas sim a grata descoberta da 

presença amiga do Deus vivo, pois ‘levado por seu grande amor, Deus fala aos homens 

como a amigos, entretendo-se com eles e convidando-os à participação de sua intimidade’ 

(DV 2)”284. 

Desde às suas raízes, a dinâmica de evangelização implementada pelo MOBON 

inclui o repasse do estudo nas comunidades285. As lideranças que participam dos cursos de 

formação têm a missão de organizar-se em duplas, aprofundar o estudo feito no curso e 

realizar o seu repasse nas comunidades. Isto desenvolve o potencial evangelizador das 

lideranças de comunidades. Vai, aos poucos, fazendo com que toda a comunidade se torne 

mais atuante, uma vez que a atuação de um vai despertando a participação de outros. As 

pessoas vão se descobrindo sujeitos quer da evangelização, quer da ação transformadora na 

sociedade.  

                                                 
283 Cf. HUNING, Aprendiendo de Carlos Mesters, p. 238. 
284 MESTERS, O projeto “Palavra Viva”, p. 668. 
285 Cf. Parte I - 2.6 A Dinâmica da “Turma da Boa Nova”, p. 78. 
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É longo o caminho a percorrer... Mas é importante destacar os muitos 
frutos que a formação dos leigos tem produzido: mais pessoas estão 
assumindo o seu lugar na Igreja, participando ativamente nas comunidades. 
Cresceu também a participação mais consciente na sociedade: [...] Neste 
Natal, a prática e a pessoa de Jesus nos lembram que a Igreja não precisa 
de ‘leigos de sacristia’, precisa de leigos bem formados no Ensino Social 
da Igreja para que se tornem capazes de ler a realidade atual e procurar os 
caminhos para agir (CPN 2000 p. 22-23). 

Uma tônica de toda a dinâmica do trabalho é o envolvimento no processo de 

evangelização, visto como uma tarefa de todos os batizados e num empenho constante para 

que cada um ocupe o seu lugar na Igreja e na sociedade como as duas faces de um mesmo 

compromisso evangelizador: 

Se quisermos ser cristãos autênticos não devemos ter medo de lançar as 
redes. Nosso trabalho de evangelização tem de ser envolvente, 
participativo e comunitário. No anúncio da Boa Nova do Reino não dá pra 
pescar de molinete, de longe, sem envolvimento. [...] Evangelização é 
trabalho de mutirão (CPN 2003, p. 28). 

Toda a dinâmica procura levar a pessoa a um despertar da consciência para que 

pense e reflita “com a própria cabeça”, de maneira consciente, com condições para tomar 

decisões com maior clareza, a partir de si mesmo; isto lhe possibilita ter autonomia, não ser 

um simples repetidor, ou cumpridor de ordens, mas capaz de analisar as próprias atitudes e a 

realidade que o circunda; por sua vez capacitando-o para uma ação mais livre e responsável. 

Consciência, autonomia e ação são os princípios constitutivos da noção de sujeito nomeado 

como “sujeito eclesial” no Documento 105 da CNBB286. Esta autonomia, gestada no 

encontro com a Palavra de Deus diante da realidade, conduz a um novo jeito de viver e 

conviver.  

8.2.4 Novo jeito de viver e conviver 

Mesters salienta que a leitura bíblica do MOBON, em certo sentido, se aproxima da 

leitura bíblica patrística: “Neste jeito bem popular de ler e de interpretar a Bíblia renasce 

                                                 
286 Este sujeito é o elemento constitutivo da Igreja, portanto, trata-se de um sujeito coletivo como 

expresso por João Décio Passos: “A Igreja é, portanto, um sujeito coletivo – povo de Deus – feito de sujeitos 
individuais – cada cristão -, sejam eles leigos ou ministros ordenados. Esse sujeito, povo de Deus e comunhão 
de diferenças, é uma escola que forma sujeitos individuais conscientes, autônomos e ativos para fecundarem o 
mundo com o amor que os formata na comunidade, com a liberdade de seguidores de Jesus e com a ação que 
edifica os outros. [...] Ser sujeito eclesial é um dom e uma tarefa permanente de construção.” PASSOS, João 
Décio. Não há Igreja sem sujeito. In: COMISSÃO EPISCOPAL PARA O LAICATO. Sujeitos Eclesiais: sal da 
terra e luz do mundo: Reflexões sobre o Documento 105. São Paulo: Paulinas, 2017. p. 34. 
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uma visão muito antiga e tradicional, que vem desde os Santos Padres e desde a própria 

Bíblia, a saber: A Bíblia foi escrita e inspirada para nos ajudar a entender e interpretar 

melhor a vida”287. 

O encontro com a Palavra de Deus favorece a um encontro pessoal com Deus. Não 

se trata primeiramente do aprendizado de um conteúdo ou comunicação das verdades da fé, 

mas de uma abertura ao sentido mais profundo, definitivo e verdadeiro da vida humana. A 

Palavra lança uma luz sobre a vida que permite contemplar, no espelho do texto, a própria 

vida, a própria caminhada e a própria história. “Reaparece aqui, de maneira nova, a visão 

dos Santos Padres que falavam em ‘littera’ e ‘spiritus’. Acentua-se a atualidade da Palavra 

de Deus. Deus fala hoje a nós através da vida, iluminada pela Bíblia”288. O MOBON 

trabalha nesta perspectiva e a salienta nos cursos com a liderança, como aparece em um de 

seus subsídios de estudo com comunidades: 

A Bíblia não é simplesmente um conjunto de doutrinas. É a manifestação 
da graça de Deus. Ela quer ajudar o povo a descobrir a presença amiga e 
gratuita de Deus e experimentar o seu amor libertador. A Bíblia nos mostra 
Deus se inclinando para escutar nossa aflição e para caminhar conosco (Ex 
3,7-8). Na medida em que vamos tendo mais intimidade com a Bíblia, ela 
vai se tornando para nós um colírio, clareando nossa visão diante da 
realidade (CSS 1991 p. 13). 

Na medida em que clareia a visão, explicita o apelo para uma maior conformidade 

entre Palavra e ação. A Bíblia lança uma luz sobre a realidade vivida e por meio dessa luz 

vai clareando o projeto de Deus diante da realidade vivida. Deus tem uma “proposta” de 

vida que implica, da parte do povo, da liderança, de cada um, uma “resposta” e esta deve ser 

apresentada por meio da própria vida, por meio de ações concretas a serviço da vida e da 

esperança.  

Em síntese, como visto acima, mesmo durante o momento apologético de confronto 

com os evangélicos, por ter a Bíblia nas mãos, descortinou-se uma nova experiência no meio 

das comunidades de Alto Jequitibá-MG, um novo ardor missionário e uma autoafirmação de 

                                                 
287 MESTERS. Carta de um amigo, p. 170. 
288 MESTERS, Carlos. Como se faz teologia bíblica hoje no Brasil. In: Estudos Bíblicos, v. 1, n. 1, 

1984. p. 10. Ao explicitar as linhas do Projeto “Palavra-Vida” diante da Nota da Congregação Romana para a 
Vida Religiosa de 03 de abril de 1989, Mesters salienta novamente a importância da exegese dos Santos 
Padres: “Eles procuravam descobrir o fruto do Espírito debaixo das folhas da Letra (S. Jerônimo). Isto é, eles 
procuravam descobrir como os textos antigos da Bíblia iluminavam a presença viva de Cristo, a situação da 
comunidade e a vida de cada cristão. Faziam a interpretação simbólica (syn-ballo), isto é, sabiam unir vida e fé, 
Antigo e Novo Testamento, ontem e hoje, a história da Bíblia e a própria história.” MESTERS, O projeto 
“Palavra Viva”, p. 666. 
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lideranças cristãs comunitárias que encontravam na Bíblia segurança para a defesa da fé. 289 

Posteriormente, superada a apologética, a Bíblia tornou-se o eixo para a formação e 

organização da vida de fé em comunidade. Nesta fase, como sujeitos, as lideranças foram se 

descobrindo “apóstolos”, com a tarefa de dar continuidade à missão evangelizadora de 

Jesus. Foi um período mais marcado pela conversão pessoal, e pela conversão para a vida 

em família e em comunidade. Um aprendizado para o respeito e para a valorização da 

mulher, bem como maior zelo pela educação dos filhos na fé. O encontro com a Palavra 

levava a perceber Deus mais próximo da vida e despertava para uma convivência melhor 

com os vizinhos, levava a agir com honestidade nas coisas pequenas e grandes. Urgia 

colocar o Evangelho na vida e testemunhá-lo na comunidade. Essa aproximação com o 

Evangelho amadureceu a fé que passou a exigir um compromisso maior. Não era suficiente 

mudar a si e melhorar a vida de família e da comunidade. 

A reflexão da Bíblia, lida diante da realidade vivida, fez avançar para uma práxis 

transformadora. Deus quer libertar o seu povo, por isso ele suscita lideranças do meio do 

povo e os guia em sua missão. É neste espírito que se deu o desdobramento da caminhada 

rumo a um maior engajamento das lideranças cristãs de comunidade em sindicatos, 

associações e partidos políticos, vistos como ferramentas que contribuem para a defesa da 

vida em abundância para todos (cf. Jo 10,10) e como caminho para recuperar a dignidade 

humana para todos, sobretudo para os mais sofridos.  

Em síntese, o MOBON trabalha a leitura popular da Bíblia através da articulação do 

“triângulo hermenêutico”, explicitado por Mesters e demonstrado acima. Trata-se de uma 

leitura que busca respeitar a fé do povo, que acontece de maneira contextualizada e 

libertadora, na qual o povo é “sujeito” e conduz a um novo jeito de viver e conviver. Assim, 

tendo identificado os eixos norteadores da leitura popular da Bíblia feito pelo MOBON, 

busca-se agora identificar, mais propriamente, o seu método de leitura bíblica. 

8.3 O método de leitura bíblica do MOBON 

O método de leitura bíblica do MOBON insere-se na mesma linha de leitura bíblica 

popular das Comunidades Eclesiais de Base do Brasil, sistematizado e divulgado por 

Mesters, como vimos acima. A preocupação primeira não é, propriamente, a interpretação 

do texto em si, mas a busca do sentido deste texto para a vida das pessoas e da comunidade. 

Sem desprezar a necessária exegese, o “sentido-em-si” do texto, procura, sobretudo uma 
                                                 

289 Cf. Parte I - 1.6. MAPE, uma resposta aos desafios da fé, p. 48. 
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abordagem mais hermenêutica na qual importa, em primeiro plano, o “sentido-para-nós” do 

texto290. 

Intenta-se aqui caracterizar a leitura bíblica feita nos cursos e encontros bíblicos do 

MOBON. E, por meio de seus traços mais significativos identificar as nuances específicas 

que o MOBON apresenta em relação à leitura popular da Bíblia que, eventualmente, possa 

significar uma contribuição particular para esta prática. Nesta caracterização é preciso ter 

presente o que já foi trabalhado acima. Seu método revela-se um processo em evolução, 

amadurecido aos poucos no confronto com as situações vividas, nas quais a Bíblia adquire 

maior centralidade. 

8.3.1. Um processo em evolução  

O material produzido para os cursos e encontros bíblicos revela que a dinâmica da 

leitura bíblica do MOBON passa por um processo de evolução. Em seus tempos iniciais, a 

Bíblia aparece como autoridade para justificar ou corroborar uma verdade ou posição 

previamente estabelecida. Posteriormente, ela ganha cada vez mais centralidade e torna-se o 

eixo principal de toda a reflexão, que ilumina a vida e impulsiona a ação. Seguem alguns 

momentos deste processo de evolução. 

Os primeiros subsídios produzidos pelo MOBON, com a finalidade de servirem 

como material didático, datam de meados da década de 1970. Eles eram utilizados nos 

cursos de formação para a liderança, depois repassados nas comunidades e serviam como 

roteiro para os grupos de reflexão. Importa salientar que, até o ano de 1991, embora toda a 

reflexão versasse sobre a vida cristã em comunidade, o texto bíblico só aparecia no final de 

cada encontro estudado. Eis como funcionava a dinâmica dos cursos: 

Para cada ano havia um estudo por ocasião da Semana Santa e outro por ocasião do 

Natal. Para cada estudo era produzido um subsídio. A partir do subsídio preparado, o 

dirigente fazia uma explanação do conteúdo, em um clima de diálogo e de abertura para a 

participação ativa de todos com perguntas, questionamentos e acréscimos. Esta explanação 

trazia o enfoque de um assunto da realidade, confrontado com a reflexão da Palavra de Deus 

e com o pensamento da Igreja. Depois da explicitação do conteúdo, os participantes eram 

distribuídos em grupos e, com a Bíblia na mão, liam o texto indicado, refletiam sobre ele no 

contexto do conteúdo trabalhado pelo dirigente. Depois respondiam a uma pergunta e 

                                                 
290 MESTERS, Flor sem defesa, p.13. 



 

241 

levavam a resposta para um plenário com todos os participantes291. O encontro com a Bíblia 

nos pequenos grupos dava oportunidade para que todos interagissem de forma ativa. Depois, 

o plenário era um momento forte, de troca de experiência e de aprendizado para um debate 

público que desenvolvia a capacidade de argumentação diante dos demais participantes. A 

Bíblia, lida em grupo, tornava-se o referencial maior a ser escutado diante dos assuntos 

tratados. A articulação do “triângulo hermenêutico”, em geral, se desenvolvia nesta ordem: 

ver a realidade (apresentada por meio de uma explanação para todos), buscar o texto bíblico 

(lido e refletido em pequenos grupos), aplicar as descobertas no contexto da comunidade (as 

respostas eram trabalhadas em plenário no qual se buscava uma decisão comum) e 

aplicações práticas para a vida de comunidade.  

A partir de 1992, acontece uma mudança na forma de elaboração dos subsídios para 

os cursos de Semana Santa, posteriormente seguida nos cursos de Natal, a partir de 1997. 

Introduz-se uma “chave de leitura” no início de cada encontro a ser estudado. Esta “chave de 

leitura” traz um texto bíblico seguido de algumas perguntas (em geral 3 ou 4). As primeiras 

perguntas direcionam o leitor a buscar a resposta na Bíblia. A última pergunta o orienta para 

uma atualização do texto na vida, intenciona ligar Bíblia e vida de uma forma mais direta. 

Esta chave é trabalhada em pequenos grupos e depois apresentada em plenário para um 

aprofundamento com a presença de todos os participantes. Depois da “chave de leitura”, o 

dirigente procura, a partir da Bíblia, explicitar o tema do encontro buscando formas de 

concretizações mais práticas. Há outra ordem na articulação do “triângulo hermenêutico” 

que parte da Bíblia por meio da “chave de leitura”, interage com a realidade vivida e busca 

concretização no contexto da caminhada de fé da comunidade. Procura-se criar uma atitude 

de escuta de Deus. A primeira Palavra é da Bíblia. Há maior centralidade da Bíblia, que 

facilita ainda mais a sua proximidade com a vida, tendo o povo como sujeito em todo o 

processo. 

Os trabalhos de grupo a fim de privilegiar a participação ativa de todos é uma 

constante na dinâmica do MOBON. A reflexão da Bíblia é o eixo principal que leva a 

escutar “o que Deus diz hoje” para nós. O caráter fortemente comunitário e participativo de 

cada encontro, com o cultivo da espiritualidade por meio de orações, momentos de 

                                                 
291 Cf. Parte I – 3.2. Os Subsídios revelam o caminho percorrido, p. 88. Como autor desta tese, 

saliento que algumas informações nascem da minha observação pessoal, e da participação que exerço nos 
cursos de Semana Santa e de Preparação para o Natal a partir do ano de 1983, quando tive os primeiros 
contatos com o trabalho do MOBON em Manhumirim-MG, posteriormente, a partir de 1991, em Dom Cavati-
MG, ao qual permaneço ligado até os dias atuais. 
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interiorização, celebrações e eucaristia, favorece a ação do Espírito e a expressão do “sensus 

fidelium” em uma leitura da Bíblia contextualizada e libertadora.  

Em sua dinâmica de evangelização, o MOBON procura fazer com que a Palavra de 

Deus se torne, cada vez mais, acessível ao povo e que as lideranças e as comunidades 

tenham oportunidade para uma formação continuada, quer pelos grupos de reflexão, quer 

pelos cursos oferecidos no decorrer do ano. Incentiva a alargar a compreensão da Bíblia para 

além da sua dimensão exclusivamente religiosa, de modo que favoreça uma compreensão 

dos vários âmbitos da realidade: 

Para entendermos bem a Bíblia temos que levar em conta a realidade do 
povo onde ela foi escrita, seus costumes, seu mundo social, político, 
econômico e cultural. Temos que levar em conta também a realidade do 
povo que lê a Bíblia hoje. A Bíblia nasceu da preocupação de se encontrar 
na realidade conflitiva de cada época o apelo do Deus libertador (CSS 1991 
p. 14). 

A dinâmica do MOBON propicia meios e formas de tornar compreensível o próprio 

método de leitura popular da Bíblia292. Para isso, o “triângulo hermenêutico” é trabalhado 

com elementos da natureza, símbolos, que ajudam a tornar a reflexão mais acessível e 

próxima do universo de compreensão do povo:  

Às vezes, achamos dificuldade para compreender a Bíblia. É que a Bíblia é 
como um coco. Tem uma casca dura, mas por dentro, guarda uma água 
saborosa que é capaz de matar a sede de todo nós. Para aproveitar bem a 
riqueza da Palavra de Deus precisamos abrir sempre os “três olhinhos do 
coco”. Assim como o coco tem três olhinhos, na Bíblia os três olhinhos são 
o Texto, o Contexto e a Realidade (CPN 2002 p. 20). 

A partir da imagem dos “olhinhos do coco”, o subsídio apresenta, de maneira simples 

e sem perder a profundidade, os elementos que compõem o “triângulo hermenêutico” da 

leitura popular da Bíblia293. Explicita o caminho para que a leitura da Bíblia seja 

                                                 
292 É ilustrativa uma reflexão em um curso de preparação para a Semana Santa: “Seremos capazes de 

fazer a viagem para Jerusalém, quer dizer, enfrentar os problemas, quando passarmos a ler a Bíblia de frente 
para a realidade, quando ela estiver aninhada no meio do povo. E, na força desta Palavra, nos deixaremos 
sacudir pelo encontro com a injustiça e pelos pobres em desespero. Do contrário, vamos nos voltar para os 
simples assistencialismos. Enquanto estivermos dando pão para os outros, seremos chamados de santos. Mas, 
na hora em que passarmos a revelar a causa da existência dos necessitados de pão, seremos chamados de 
agitadores. E aí vai se abrir diante de nós o caminho do calvário” (CSS 1991 p. 11-12). 

293 “O primeiro olhinho corresponde ao texto bíblico. E comoa água do coco não sai bem, não é bem 
entendido. Mas é importante começar por aí, entrar em contato com o texto, ir rodeando o texto. Em seguida 
vem a abertura do segundo olhinho do coco da Bíblia. Ele corresponde ao contexto, quer dizer onde o texto foi 
escrito, sua língua, cultura, etc. O contexto nos ajuda a entender o que o texto quer dizer. [...] O terceiro 
olhinho é a realidade. Como aplicar e vivenciar a mensagem do texto na realidade em que vivo?” RESENDE, 
João da Silva; CABRAL, Wilson Augusto Costa. A Palavra de Deus na vida do MOBON. In: SILVA, 
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contextualizada e libertadora, na qual a Palavra incide sobre a vida concreta das pessoas e 

leva a mudança de atitudes a partir da Bíblia:  

Uma leitura da Bíblia que nos afasta da realidade é como tomar água de 
coco de canudinho. Bíblia lá e eu cá. Este não foi o jeito de Jesus. 
Precisamos nos deixar encharcar pela Palavra de Deus. [...] Assim, nossa 
vida terá sentido e nosso testemunho no mundo será maior (CPN 2002 p. 
21).  

Na busca de explicitar o método de leitura bíblica do MOBON, faz-se necessário 

compreender melhor o uso da “chave de leitura”, uma vez que esta configura o caminho 

para abrir o sentido da vida diante do texto bíblico. 

8.3.2 O uso da chave de leitura  

Para explicitar e ajudar na compreensão do uso da chave de leitura da Bíblia nos 

subsídios produzidos pelo MOBON foi identificado um texto bíblico que aparece em 

diferentes estudos realizados. Ele será utilizado para uma análise do desenvolvimento do 

estudo bíblico realizado. Permitirá ver o processo evolutivo e o consequente uso da chave de 

leitura. Trata-se do texto de Lucas 4, 14-30, que, com pequena variação de versículos, 

aparece tanto em cursos de Semana Santa como em cursos de preparação para o Natal em 

sete anos diferentes, percorrendo uma trajetória que compreende os tempos iniciais (1978) e 

se alarga até bem próximo dos dias atuais (2014).  

Em 1978, o texto aparece em curso de preparação para o Natal com o tema: “O nosso 

irmão Jesus”, em uma parte do estudo que procura mostrar Jesus anunciando o Reino de 

Deus, ali tratada como “pregação” destacando que o Reino não é um “desejo”, mas uma 

“realidade introduzida por Deus”. É uma boa notícia, “a boa nova anunciada aos pobres”. 

Esta parte do conteúdo é finalizada com um questionamento: “Nesta festa do Natal podemos 

perguntar-nos sobre o que temos feito para implantar o Reino de Deus no mundo em que 

vivemos”. O texto bíblico (Lc 4, 16-22) aparece depois deste questionamento seguido da 

pergunta: “Para você o que era o Reino de Deus?” (cf. CPN 1978 p. 20-21). Não há uma 

ênfase do texto bíblico no conteúdo trabalhado e a pergunta demonstra-se subjetiva e 

colocada no pretérito parece indicar a necessidade de uma mudança ou atualização na 

compreensão do que se entende por Reino de Deus a partir do texto bíblico. Há pouca 

                                                                                                                                                      
Denilson Mariano (Org.). Fermento, sal e luz: leigos em “saída missionária”. Belo Horizonte: O Lutador, 2019. 
p. 63-64. 
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centralidade do texto bíblico, quer no desenvolvimento do conteúdo desenvolvido, quer na 

forma do questionamento final. 

Em 1983, o curso de Natal apresentava a figura de José, esposo de Maria, como 

modelo de Pai de família. O desenvolvimento do texto exalta a sua figura de “pai”, destaca a 

importância do homem na família tentando superar a ideia do machismo que “estraga o 

sentido do que significa ser homem”. O texto bíblico (Lc 4, 16-24) aparece no final do 

conteúdo trabalhado seguido da pergunta: “Como a maioria dos homens olham as mulheres? 

Por quê?” (CPN 1983 p. 10). O texto bíblico ocupa ainda um lugar marginal, parece servir 

mais para confirmar uma ideia previamente colocada e a pergunta apresentada, por si só, não 

indica ainda a devida aproximação entre o texto, o desafio da realidade e contexto de vida da 

comunidade. 

Em 1984, o curso de Natal trabalha o Evangelho de Lucas. Inicia a reflexão 

salientando: “Não há como ler a Bíblia desligando-a dos problemas da vida”. E acrescenta: 

“A Palavra de Deus tem a finalidade de projetar luz sobre nossas vidas”. Jesus é apresentado 

como “a misericórdia do Pai”, “fio condutor” de todo o Evangelho de Lucas. E sinaliza que 

os evangelhos respondem a duas questões principais: “Quem é Jesus Cristo para nós? O que 

significa ser seguidor de Jesus?” No final desta introdução vem o texto bíblico (Lc 4, 14-21) 

seguido da pergunta: “Que diferença faz ser pobre, desempregado ou possuir muito? Por 

quê?” (CPN 1994 p. 6). A questão parece evocar a contraposição entre ricos e pobres, 

possivelmente para ressalvar a figura de Jesus que veio “anunciar a Boa Notícia aos pobres” 

(Lc, 4, 18). Há uma atenção maior ao texto bíblico e a pergunta, ainda que indiretamente, 

aproxima o contexto de vida dos leitores de hoje ao contexto bíblico em um ambiente de fé 

comunitária. O “triângulo hermenêutico” aparece um pouco mais explícito. 

Em 1998 ao trabalhar o tema da CF: “Fraternidade e Educação”, o texto bíblico (Lc 

4, 14-30) abre o estudo intitulado: “Jesus educador”. Logo abaixo de uma ilustração na qual 

Jesus aparece como o bom pastor que protege as ovelhas dos lobos, segue uma “chave de 

leitura” composta de três perguntas: “1. Onde e na força de quem Jesus começa o seu 

trabalho? 2. Em que consiste o jeito de Jesus educar? Quais as reações que Ele provocou? 3. 

O que a figura está dizendo para você?” (CCF 1998 p. 17). As perguntas iniciais remetem 

diretamente ao texto bíblico. Apontam para elementos que contextualizam a ação de Jesus 

como o local: a sinagoga, e a força do Espírito que o move. Sinaliza que Jesus, como 

educador, tem o “pé no chão” junto de seu povo, “na Galiléia sofrida e desprestigiada”. 

Jesus “vai iluminando tudo com a Palavra de Deus”, ele realiza uma “educação libertadora”,  

“desengavetando o ano da graça (Lc 4, 19)” (CCF 1998). A chave de leitura revela maior 
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centralidade no processo de leitura da Bíblia, permite ver melhor o contexto da época e 

assim ilumina melhor a realidade do leitor. 

Em 2002, a temática para o curso de Natal é a Encarnação da Palavra. O texto bíblico 

(Lc 4, 14-21) é a referência primeira para o terceiro encontro: “Jesus orienta sua vida pela 

Bíblia”. Ele vem acompanhado de uma “chave de leitura”: “1. Onde Jesus se encontrava? 2. 

O que fez Jesus? 3. A leitura da Bíblia está nos levando a assumir atitudes concretas? 

Quais?” (CPN 2002 p. 11). No desenvolver do encontro sinaliza a importância da Sinagoga 

para o estudo e reflexão das Escrituras e destaca que Jesus traz a Palavra para a vida: “Hoje 

se cumpriu essa passagem da Escritura” (Lc 4, 20c). Destaca que “sem mudar a letra, Jesus 

fazia uma nova leitura das Escrituras. É que a experiência de Deus como Pai levava Jesus a 

ler a Bíblia a partir dos pobres e excluídos (cf. Lc 10, 21)” (CPN 2002 p. 12). O texto 

continua apontando que por causa desta leitura, Jesus é criticado e perseguido, mas ele “não 

desanima e segue em frente em seu caminho”. Por fim, faz duas conclusões sobre a leitura 

da Bíblia: “É na comunidade que o Senhor se revela e faz cair o véu que impede de ver com 

clareza” e “uma leitura fiel da Bíblia nos levará a seguir Jesus mais de perto e, a exemplo 

dele, procurar orientar nossa vida através da Bíblia” (CPN 2002 p. 13). O uso da chave de 

leitura faz voltar ao texto permitindo uma leitura mais contextualizada. Ao mesmo tempo, 

procura ligar a realidade apontada no texto com a realidade do leitor procurando despertar 

nele um comprometimento. Há uma maior centralidade da Palavra em todo o desenvolver do 

assunto, que figura como uma proposta hermenêutica que ajuda o leitor a descobrir-se no 

“espelho” do texto. 

Em 2006, trabalha-se o tema do Ano Catequético como uma preparação para o Natal. 

O texto (Lc 4, 14-30) abre o último encontro do livrinho que procura mostrar Jesus como 

“modelo de catequista”. Logo abaixo de uma ilustração de Jesus com um largo sorriso, 

segurando uma rede de pesca, vem o texto seguido de uma “chave de leitura”: “1. De onde 

parte a catequese de Jesus? 2. Como Jesus liga a Palavra de Deus com a vida? 3. O que este 

texto tem a dizer para nossa catequese? 4. O que nos diz a figura acima?” (CPN 2006 p. 26). 

No desenvolver do texto, destaca-se a presença de Jesus na Sinagoga, movido pelo Espírito, 

fazendo a leitura da Sagrada Escritura, em comunidade. Salienta que Jesus faz o que pode 

ser chamado de “uma catequese bíblica” e que ele lê as Escrituras “de frente para a 

realidade”. Ele usa as Escrituras para “iluminar a realidade” e que, num primeiro momento, 

Ele é admirado, depois rejeitado (cf. CPN 2006 p. 26-27). Depois, passa-se a algumas 

indicações para o catequista que, a exemplo de Jesus, deve “entrar no mundo das pessoas”, 

“usar uma linguagem simbólica acessível sobretudo aos mais simples”, levar as pessoas a 
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“tirar as suas próprias conclusões”, que ele deve “acreditar naquilo que vai anunciar aos 

outros” e que a catequese é uma oportunidade para “fazer ecoar a Palavra de Deus”. O texto 

continua com uma série de indicações práticas para a catequese nas diferentes idades (cf. 

CPN 2006 p. 27 e 28). Há uma clara preocupação com a centralidade da Palavra. Procura-se 

identificar o uso e a leitura que Jesus faz das Escrituras, como modelo para inspirar a leitura 

da Bíblia nas comunidades, de modo especial na catequese. 

Em 2014, ao trabalhar o tema da CF, “Fraternidade e Tráfico Humano” o texto 

bíblico (Lc 4, 14-21) aparece no quinto encontro demonstrando que “Jesus nos resgatou para 

a liberdade”. O estudo é ilustrado com uma fotografia onde uma mulher aparece de cócoras 

segurando um cartaz no qual aparece a frase: “A justiça é cega, mas a injustiça podemos 

ver”. Logo abaixo a “chave de leitura”: “1. Em que consiste a mensagem libertadora de 

Jesus? 2. Qual a atitude do povo diante do anúncio de Jesus? Por quê? 3. Como este texto 

pode iluminar o nosso trabalho da CF 2014?” No desenvolver do conteúdo explicita-se a 

ligação do texto de Lucas com a profecia de Isaías: “Em Jesus Cristo se dá, de uma maneira 

definitiva, a ação libertadora de Deus profetizada em Isaías 61, 1-2.” E que, na proposta de 

Jesus, liberdade é: “deixar de ser escravo”, “ter olhos abertos para ler os acontecimentos da 

vida”, “é ter uma boca para se exprimir”, é “fazer a experiência do ano da graça” tempo de 

“reconciliação e partilha”, “igualdade e fraternidade”. E assim resume: “A Boa Nova de 

Jesus é a libertação de todo tipo de exploração e injustiça contra os empobrecidos 

considerados inúteis ou incômodos para uma sociedade baseada na riqueza e no poder que 

escraviza” (CCF 2014 p. 21-22). Depois segue retomando a prática libertadora de Jesus com 

várias aplicações relacionadas ao desafio do “Tráfico humano” tema da CF de 2014. O uso 

da “chave de leitura” permite o olhar o texto em uma nova perspectiva, respeitando o 

contexto e iluminando a realidade da vida da pessoa ou comunidade. A Bíblia responde às 

perguntas que lhe são feitas e as respostas, que dela surgem, revelam algo novo diante da 

nossa realidade vivida. 

Em relação à leitura e reflexão espontânea do texto, se a chave de leitura, pode de 

certo modo, condicioná-la, por outro lado, permite maior fidelidade ao texto bíblico, ela 

auxilia a compreensão do texto e mantém a centralidade da Palavra de Deus em sua 

iluminação ou articulação com a vida. A chave de leitura, ao dirigir as primeiras perguntas 

ao texto, conduz o leitor a voltar-se para a Palavra de Deus. Uma atitude que o levará a um 

aprofundamento do que foi dito em seu contexto de época, permitindo-lhe aproximar-se, em 

primeiro lugar, dos detalhes que o próprio texto oferece. A chave de leitura, primeiramente, 

conduz o leitor a centrar-se no texto bíblico e só a partir daí lhe abre perspectivas que 
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auxiliam na ligação do texto bíblico com a realidade vivida. A chave une Bíblia e vida. Por 

ser composta de perguntas ela não tolhe a liberdade do leitor que poderá fazer outras 

perguntas ao texto. E, a partir da sua realidade ou do seu contexto de vida, poderá descobrir 

algo novo a partir da Bíblia que ilumina e dá maior sentido à vida. 

A chave de leitura permite ainda direcionar o texto a uma determinada realidade que 

se deseja aprofundar. Ela permite direcionar o foco de luz que vem do texto para uma 

realidade específica que se deseja iluminar. Como visto acima, o texto de Lc 4, 14-30, foi 

direcionado para catequese com a finalidade de mostrar Jesus como “modelo” de catequista 

(cf. CPN 2006 p. 26-27). Depois foi direcionado para explicitar a ação libertadora de Deus. 

Jesus assume a missão de libertar de todo tipo de exploração e injustiça (cf. CCF 2014 p. 21-

22). O mesmo texto serve para iluminar uma realidade mais interna à vida eclesial no caso a 

catequese e outra realidade mais ampla, a dimensão social. Ao direcionar o foco para 

diferentes realidades, obtêm-se diferentes conclusões na leitura. A Bíblia responde às 

perguntas que lhe são feitas, tanto melhor responde quanto mais contextualizadas são as 

questões. Assim, quanto maior a sinceridade de quem busca, respeitando o texto e seu 

contexto, maior a sintonia com a vida que se desvela no “espelho do texto”.  

A chave de leitura contribui para a articulação do “triângulo hermenêutico”, propõe 

questões que brotam de uma situação (contexto), que remetem à Bíblia (texto) e favorecem a 

ligação com a vida (realidade). A leitura bíblica com o auxílio da chave de leitura, feita em 

comunidade, por meio de pequenos grupos, num clima de fé, garante a presença e 

assistência do Espírito Santo e permite “escutar Deus hoje”, contemplando a vida no 

“espelho do texto”. 

Conclusão da segunda parte 

Esta segunda parte da pesquisa procurou avaliar os principais eixos da dinâmica de 

evangelização do Movimento da Boa Nova, utilizando-se para isso a reflexão teológica de 

Víctor Codina. Nas entrelinhas transparecem a dimensão eclesiológica, cristológica e 

pneumatológica do MOBON, a importância do uso da linguagem simbólica e seu método de 

leitura popular da Bíblia. 

A perspectiva eclesiológica aparece mais fortemente ao analisar a sua trajetória a 

partir das diferentes chaves de compreensão elencadas por Codina: tradicional, moderna e 

solidária. Chega-se à conclusão que, em cada uma delas, o MOBON apresenta elementos 

significativos que transcendem os limites próprios de cada época e favorecem a formação 



 

248 

engajada e continuada de lideranças para uma efetiva ação evangelizadora dos leigos na 

Igreja. E ainda, em decorrência do amadurecimento da caminhada de fé, essa ação 

evangelizadora alarga-se para a dimensão social, configurando-se como uma práxis 

transformadora na sociedade, fruto de uma caminhada de fé iluminada pela Palavra de Deus 

e sustentada pelo enraizamento na Igreja local. 

Verificou-se que sua trajetória está marcada pelos traços de uma Igreja “nazarena”. 

Que, à luz da opção de Jesus pelas periferias, o MOBON apostou em um trabalho 

continuado de formação de lideranças cristãs a partir de baixo, a partir dos pobres e 

pequenos, a partir das periferias humanas, eclesiais e sociopolíticas. Uma proposta de 

evangelização que leva a despertar e formar pessoas com consciência crítica, com olhos 

abertos para a realidade, em função de uma práxis transformadora a luz da práxis de Jesus, 

tal como Ele se manifesta nos Evangelhos. 

Procurou identificar a presença e ação do Espírito na liderança, na comunidade de fé 

e nas ações do povo fiel, que procura responder aos apelos de Deus, perscrutando os “Sinais 

dos Tempos”. Neste contexto verificou-se que assim como o Concílio Vaticano II foi um 

Kairós, um tempo da Graça do Espírito na vida da Igreja, o MOBON foi um caminho 

apontado pelo Espírito para a recepção, também criativa, do Vaticano II a partir da Igreja 

local. 

Como a linguagem simbólica é a mais apropriada para comunicar Deus, buscou-se 

explicitar o uso dessa linguagem feita pelo MOBON. Uma linguagem que permite a 

inculturação do Evangelho na vida das pessoas e na vida da comunidade de fé. A linguagem 

simbólica é uma riqueza que precisa ser melhor apropriada para o avanço da evangelização e 

da ação missionária na Igreja e no mundo. Buscou-se analisar a leitura popular da Bíblia 

desenvolvida pelo MOBON. Ela respeita à fé do povo; é feita de forma contextualizada; tem 

o povo como sujeito; leva a um novo jeito de viver e conviver; e alimenta a busca de uma 

sociedade justa e solidária. 

Percebe-se a força missionária do MOBON nas periferias e cidades do interior, 

sobretudo na zona rural. Nestes ambientes, o trabalho frutificou-se e conseguiu responder, 

de forma exitosa, a uma realidade eclesial e social. Permanece como pergunta se os 

elementos constitutivos de sua dinâmica de evangelização serão capazes de responder, 

adequadamente, à realidade urbana atual, extremamente diversificada e complexa, em 

constante transformação. Ou ao menos, se estes elementos são passíveis de serem recriados 

em novos contextos para responderem às novas situações e desafios das realidades 

hodiernas. 
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Seu período de maior expressão, de envolvimento das pessoas e de engajamento 

social deu-se em um momento de menor concorrência com outros grupos e movimentos. 

Conseguirá o MOBON manter sua identidade e firmar-se diante dos novos movimentos 

eclesiais, quer os de cunho mais emocional e espiritualizantes ou diante daqueles de cunho 

mais tradicionalistas e por vezes sectários?  

Tendo favorecido a recepção do Concílio Vaticano II, qual a pertinência do MOBON 

diante do pontificado do Papa Francisco e da caminhada da Igreja do Brasil? Quais as 

perspectivas de diálogo com a pós-modernidade? Em que a dinâmica do MOBON pode 

contribuir para responder aos desafios da evangelização neste mundo chamado pós-

moderno? 

Que tipo de liderança o MOBON está formando neste Novo milênio? Sua prática de 

evangelização corresponde ao que a Igreja aponta como “sujeito eclesial” maduro, 

responsável, consciente de seu chamado e de sua responsabilidade eclesial e social? Que 

elementos de eclesialidade podem ser verificados, a partir da dinâmica evangelizadora do 

MOBON, que nos permitam apostar ou não na sua continuidade? Fazendo uma analogia 

com o adágio: “Ecclesia semper reformanda”, a partir do qual a Igreja tem que renovar-se 

sempre para continuar a ser a mesma, pergunta-se: em que o MOBON precisa reformar-se 

para cumprir sua missão evangelizadora nos tempos atuais? Sua dinâmica de evangelização 

é passível de ser recriada em outros grupos e em outros contextos eclesiais como resposta 

adequada aos novos desafios?  

Estas são algumas questões que desafiam o MOBON em sua missão evangelizadora 

neste início de milênio, assunto a ser desenvolvido na terceira parte desta pesquisa. 
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PARTE III – A DINÂMICA DO MOBON E OS DESAFIOS DA AÇÃO 

EVANGELIZADORA NO CONTEXTO ATUAL 

Introdução 

Em nosso trabalho de pesquisa, seguindo o método indutivo, procuramos descrever 

os principais eixos da dinâmica de evangelização do Movimento da Boa Nova (Parte I). Em 

seguida, confrontamos essa dinâmica com a reflexão teológico-pastoral de Víctor Codina, 

escolhido como referencial teórico e instância crítico-construtiva neste trabalho. Esta 

terceira parte da pesquisa procura pistas que permitam atestar a pertinência e/ou relevância 

dos elementos constitutivos desta dinâmica do MOBON para o serviço de ação 

evangelizadora da Igreja, de modo especial no Brasil, bem como procura identificar os 

limites que precisam ser superados para melhor responder aos desafios dos tempos “pós-

modernos” em um contexto marcadamente urbanizado.  

Partimos da constatação de que “a Igreja deve em todas as épocas perscrutar os sinais 

dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para ser capaz de oferecer, de forma 

apropriada ao modo de ser de cada geração, resposta às grandes questões a respeito do 

sentido da vida presente e futura” (GS 4). Trata-se de buscar compreender a complexa 

realidade que nos circunda para, a partir daí, encontrar pistas para a ação evangelizadora1. 

Este é o primeiro e grande desafio que se coloca para a Igreja na atualidade chamada a uma 

“saída missionária” (EG 20, 48), a fim de exercer a sua missão de “tornar o Reino de Deus 

presente no mundo” (EG 176). Nesta abordagem nos sintonizamos com a advertência do 

Papa Francisco: 

as reflexões teológicas ou filosóficas sobre a situação da humanidade e do 
mundo podem soar como uma mensagem repetida e vazia, se não forem 
apresentadas novamente a partir de um confronto com o contexto atual no 
que este tem de inédito para a história da humanidade (LS 17).  

As várias áreas das ciências humanas, entre elas a sociologia, a antropologia, a 

filosofia, a teologia, entre outras, apontam que estamos diante de um tempo de profundas 

                                                 
1 Esta ação evangelizadora não consiste, propriamente, em conteúdos a serem transmitidos. Trata-se 

da capacidade de discernir, compreender, interpretar, ler a revelação de Deus na história, em toda ação 
humana, em seu devir histórico. Cf. VÉLEZ CARO, Consuelo. “Pastoral urbana en América Latina: pistas de 
acción”. Theologica Xaveriana, Bogotá, v. 65, n. 179, p. 23-50, mai. 2015. Cito p. 25. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.11144/javeriana.tx65 -179.puam>. Acesso em: 14 mar. 2020. 
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transformações. Estas atingem todas as esferas das civilizações modernas. Não se trata, 

simplesmente, de uma época de mudanças, mas uma “mudança de época” e este é um 

“processo em andamento” (CNBB 109, n. 44):  

Vivemos uma mudança de época, e seu nível mais profundo é o cultural. 
Dissolve-se a concepção integral do ser humano, sua relação com o mundo 
e com Deus; [...] O individualismo enfraquece os vínculos comunitários e 
propõe uma radical transformação do tempo e do espaço, dando papel 
primordial à imaginação. Os fenômenos sociais, econômicos e tecnológicos 
estão na base da profunda vivência do tempo, o qual se concebe fixado no 
próprio presente, trazendo concepções de inconsistência e instabilidade. 
Deixa-se de lado a preocupação pelo bem comum para dar lugar à 
realização imediata dos desejos dos indivíduos, à criação de novos e muitas 
vezes arbitrários direitos individuais, aos problemas da sexualidade, da 
família, das enfermidades e da morte (DAp 44)2. 

Somos alertados de que “[n]o dia a dia, em nível planetário, estamos envolvidos 

numa mudança de época. A isso chamam globalização, pós-modernidade, mudança de 

paradigmas, início de uma nova civilização”3. Transformações aceleradas, de tal forma 

profundas, que deixam o ser humano e a Igreja em situação de verdadeira perplexidade4. 

Muitos esforços têm sido feitos no anseio de captar os elementos constitutivos desta 

“mudança de época” em vários âmbitos da ciência e da teologia, em especial, na busca de 

auxiliar a Igreja para melhor responder aos desafios e necessidades da contemporaneidade5. 

Neste sentido, Diego Irarrázaval explicita duas exigências que se entrecruzam: “a) encarar o 

paradigma humano de uma mudança de época e b) desenvolver o modelo de Igreja 

missionária. Esses dois desafios (o humano e o eclesial) não caminham paralelamente, 

também um não vai antes e o outro depois, mas interagem um com o outro”6. 

Esta situação de perplexidade diante da situação mundial e eclesial, bem como as 

exigências que delas decorrem, atingem, de cheio, a dinâmica de evangelização do 
                                                 

2 A Igreja do Brasil trabalha o contexto desta “mudança de época” em sua proposta de ação 
evangelizadora (cf. CNBB 109, n. 19-29). 

3 Cf. IRARRAZAVAL, Diego. Numa mudança de época, qual é a missão? In: AMERÍNDIA/ 
BRIGHENTI, Agenor; HERMANO, Rosario (Orgs.). A missão em debate: provocações à luz de Aparecida. 
São Paulo: Paulinas, 2010. p. 250-251. 

4 Cf. MIRANDA, França. Um homem perplexo: o cristão na sociedade. São Paulo: Loyola, 1989; 
BRIGHENTI, Agenor. A Igreja perplexa: As novas perguntas, as novas respostas. São Paulo: Soter / Paulinas, 
2004. 

5 Não constitui objeto desta pesquisa um exame exaustivo desta problemática e/ou os desafios do 
fenômeno da mundialização e da urbanização no mundo contemporâneo. Há uma imensa e variada bibliografia 
nestes campos. Busca-se apenas evidenciar os principais traços destes fenômenos que nos permitam identificar 
o pano de fundo subjacente à ação evangelizadora da Igreja e os desafios a serem enfrentados na 
contemporaneidade. A partir daí, vislumbrar eventuais contribuições que a dinâmica de evangelização do 
MOBON tem a oferecer à ação evangelizadora da Igreja. 

6 Cf. IRARRAZAVAL. Numa mudança de época. In: AMERÍNDIA/ BRIGHENTI, Agenor; 
HERMANO, Rosario (Orgs.). A missão em debate, p. 247. 
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MOBON. Antes e depois do Concílio, o MOBON conseguiu sustentar um trabalho de 

formação de lideranças, de leitura popular da Bíblia e de animação de comunidades que se 

verificaram um fator de forte animação da vida eclesial e de engajamento social. Uma ação 

evangelizadora realizada por meio de leigos e leigas, chamados hoje, na linha da 

Conferência de Aparecida, de “discípulos missionários” (DAp 283), com impacto relevante 

e positivo nas dioceses onde esta dinâmica foi implementada. Como explicitado na primeira 

parte desta pesquisa, é visível o avanço missionário e os bons frutos no serviço de 

evangelização nas cidades do interior de Minas Gerais e do Mato Grosso, bem como nas 

regiões de periferias urbanas. Nas palavras de Manoel Godoy: 

O MOBON celebra seus 40 anos de existência e persistência num método 
libertador de reunir o povo em torno da Palavra de Deus e da reflexão 
sobre sua realidade. A qualidade da semente é boa e comprovada. O tempo 
dirá se ainda o MOBON tem fôlego para continuar suscitando novas 
lideranças sócio-eclesiais, capazes de irem gestando novas formas de ser 
Igreja, numa sociedade renovada, fraterna, ética e justa7. 

Trata-se de uma marca positiva, que sinaliza uma presença do Espírito em sua ação 

no meio do povo, a partir de baixo, das periferias sociais e existenciais, conforme indicado 

na segunda parte desta pesquisa. Não obstante, o MOBON em sua dinâmica de ação 

evangelizadora, encontra-se, como toda a Igreja, cada vez mais desafiado pelo fenômeno da 

urbanização, que ultrapassa os limites das cidades e alcança as áreas rurais8. No início da 

virada do milênio, João Batista Libanio já sinalizava que 79% da população do Brasil era 

urbana, que “a Igreja rural tende a desaparecer” e que a teologia e a pastoral não podem 

passar ao largo ou ignorar tais mudanças. Ele salientava a necessidade de, “com um olhar 

heurístico” buscar compreender as lógicas internas das cidades e seu “impacto sobre a fé”, 

                                                 
7 GODOY, Manoel. O MOBON e a força dos Grupos de Reflexão. In: SILVA, Denilson Mariano 

(Org.). Fermento, sal e luz: leigos em ‘saída missionária”. Belo Horizonte: O Lutador, 2019. p. 142. 
8 O termo “pastoral urbana” é largamente utilizado para indicar os desafios ou os caminhos de 

evangelização na cidade ou no mundo urbanizado, quer no Documento de Aparecida como em várias obras de 
referência sobre o tema. No entanto, a Igreja do Brasil, em atenção aos apelos da “Redemptoris Missio” e da 
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Santo Domingo, a partir do ano de 1995, em suas 
“Diretrizes Gerais”, optou por utilizar o termo “ação evangelizadora”, no lugar de “ação pastoral”, passando 
para Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil: “A própria ação pastoral, entendida como 
cuidado das comunidades cristãs já sólidas e maduras, foi orientada para a formação de evangelizadores e, de 
certo modo, subordinada à missão de anunciar o Evangelho e de testemunhá-lo diante daqueles que não estão 
vitalmente inseridos na comunidade eclesial” (CNBB 54, n. 345). Por ter maior amplitude e melhor 
corresponder aos desafios do mundo urbano optamos pelo termo: “ação evangelizadora”. 
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bem como “sob o impacto da fé” 9. Um recente Congresso Internacional debruçou-se sobre 

os desafios pastorais nas grandes cidades e nele evidenciou-se: 

Vivemos num planeta predominantemente urbanizado, onde 52% dos 
habitantes vivem na cidade. Em 2050, a proporção será de 66%, dois terços 
da humanidade. A América Latina é hoje 66% urbana e, em 2050 chegará a 
84%. A América do Norte tem percentagens semelhantes. A Europa é 70% 
urbana e superará os 80% em 2050. A Ásia e a África, por esta ordem, 
estão ligeiramente abaixo da média mundial: 48% (2014) e 64% (2050) 
(Ásia), e 40% (2014) e 56% (2050) (África). A modalidade essencial desta 
urbanização é a região metropolitana, na qual se concentram, para além da 
população, poder, riqueza, tecnologia, criatividade, inovação e cultura, mas 
também problemas sociais e alienação pessoal. Atualmente, 18% da 
população mundial vive em regiões ou áreas metropolitanas de mais de 
cinco milhões de pessoas (em 2025 serão 23%)10. 

Neste contexto de “mundialização” chamado de “globalização”, cabe interrogar: que 

capacidade e forças tem esta dinâmica de evangelização do MOBON para responder aos 

desafios desses novos tempos? Seguindo o espírito de uma Ecclesia semper reformanda 

(UR 6), será capaz de afirmar-se como um fermento do Evangelho nas comunidades? Terá 

capacidade de resistir às diferentes tendências, neste contexto da pós-modernidade 

urbanizada? Que cenário eclesial favorece ou dificulta a sua ação evangelizadora? Tendo 

presente a sua necessária renovação, conforme apontada em Aparecida: “o que ainda tem de 

ser definido – no pós-Aparecida – é a regeneração missionária de cada organismo 

evangelizador”11. Esta sua dinâmica de evangelização encontra sintonia com a proposta 

evangelizadora do Papa Francisco (EG 1)? Esta dinâmica de evangelização do MOBON, vê-

se incluída nas importantes perguntas levantadas pela Igreja neste contexto atual de 

mundialização, quer na Europa: “Como falar de Deus neste mundo globalizado e de uma 

modernidade em crise? Qual é a linguagem adequada capaz de comunicar o acontecimento 

salvador de Jesus Cristo hoje?” Quer na América Latina: “Como falar de Deus num mundo 

de ‘crucificados’? Como entender a história da salvação na história humana marcada pela 

injustiça?” “Como pregar a ressurreição para quem a vivência do presente lhes roubou a 

                                                 
9 Cf. LIBANIO, João Batista. As lógicas da cidade: o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. São 

Paulo: Loyola, 2001, p. 13-16. 
10 TÀRRECH, Armand Puig; BARNOSELL, Joan Planellas. Documento Síntese. In: SISTACH, Lluís 

Martínez. A Pastoral nas Grandes Cidades: Atas do I Congresso Internacional. Lisboa: Paulus, 2016. p. 367-
368. O I Congresso Internacional sobre a Pastoral das Grandes Cidades aconteceu em duas etapas, a primeira 
em Barcelona (20 a 22 de maio de 2014) e a segunda no Vaticano (24 a 26 de novembro de 2014). O encontro 
foi promovido pelo então arcebispo de Barcelona, Cardeal Lluís Martínez Sistach.  

11 IRARRAZAVAL, Numa mudança de época. In: AMERÍNDIA/ BRIGHENTI, Agenor; 
HERMANO, Rosario (Orgs.). A missão em debate, p. 249. O que se torna ainda mais evidente a partir das 
interpelações do Papa Francisco na Evangelii Gaudium com o apelo a uma Igreja em constante saída 
missionária (cf. EG 261). 



 

255 

esperança de um futuro melhor?” E ainda: “Como acontece o processo, tríplice e simultâneo, 

de evangelização da cultura, de gestação de uma nova cultura e de inculturação do 

Evangelho?12 São questões que desafiam a ação evangelizadora de toda a Igreja em meio às 

profundas transformações deste mundo pós-moderno. 

Nesta terceira parte da pesquisa, partindo do global para o local, o olhar se volta, 

primeiramente, para o contexto atual de mundo pós-moderno, urbanizado, de profundas 

transformações que atingem todos e desafiam a missão evangelizadora da Igreja. Na 

sequência, o intuito é explicitar os eixos de ação evangelizadora do MOBON na Igreja do 

Brasil. A hipótese é que a dinâmica de ação evangelizadora do MOBON possui elementos 

pertinentes e que favorecem a busca de respostas aos desafios atuais da evangelização e que 

podem iluminar outras iniciativas pastorais, já existentes. Por fim, analisam-se os cenários 

eclesiais que dificultam e os que contribuem para o enraizamento desta dinâmica em uma 

Igreja local. Além do autor de referência nesta pesquisa, recorremos a outros que vão 

referendando os desafios e as perspectivas pastorais na atualidade. 

CAPÍTULO 9 - CONTEXTO DE MUNDO NA PÓS-MODERNIDADE 

Diversidade, pluralidade, dinamicidade, globalidade... A exemplo de um frasco de 

perfume que foi quebrado fazendo espalhar seu aroma por todos os cantos da casa, estes 

conceitos se espalham e impregnam de novas possibilidades todas as dimensões da vida, as 

diferentes áreas do conhecimento, as relações sociais, políticas, econômicas, as religiões, as 

igrejas... passam por grandes e profundas transformações em nosso tempo. Também 

pandemia do Covid-19, neste ano de 2020, exigindo o isolamento social, a quarentena, está 

mudando a vida de todos, desafiando a Igreja em sua prática litúrgica e sacramental, o que é 

realizado presencialmente está abalado por esta situação. Esta pandemia já indica uma 

acentuação ainda maior nesta onda de transformações no mundo e na Igreja.  

Nesta parte da pesquisa, objetiva-se lançar um olhar sobre o contexto atual de 

profundas transformações (1), cujas tendências revelam diferentes formas de reação à 

modernidade (2), em que a urbanização desafia a ação evangelizadora da Igreja (3), em sua 

missão de ajudar a apontar a presença de Deus no mundo urbano (4), para isso, recorre-se, 

ao apoio no Magistério eclesial a alguns princípios que podem ajudar na busca de caminhos 

(5). Com um olhar mais claro sobre os desafios e perspectivas do contexto atual, será 

                                                 
12 CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Globalização e nova evangelização na 

América Latina e no Caribe: Reflexões do CELAM, 1999-2003. São Paulo: Paulinas, 2003. p. 162-165. 
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possível identificar a pertinência ou não da dinâmica de ação evangelizadora do MOBON 

para os tempos de hoje. 

9.1 Contexto de profundas transformações 

Víctor Codina, autor de referência nesta pesquisa se ocupa dos desafios da Igreja e da 

teologia nestes “tempos pós-modernos”. Ele sinaliza que o nascimento da modernidade é 

fruto de um movimento amplo de reação à cristandade medieval no anseio de libertar-se da 

“prisão” imposta pelo mundo religioso: “Surge outro paradigma cultural, baseado na pessoa, 

na liberdade de consciência, no desenvolvimento, na ciência, na razão”. E, no tocante ao 

crescente fenômeno da urbanização, “o símbolo da modernidade não é a paróquia rural nem 

tampouco a catedral do centro da cidade, mas sim o supermercado, o shopping center”13. Em 

síntese: 

A pós-modernidade é uma postura crítica que, a partir de dentro de um 
mundo moderno e desenvolvido reage contra a modernidade ilustrada por 
seu racionalismo excessivo, pragmatismo, materialismo e falta de 
solidariedade. Critica as grandes ideologias do Século XIX, os grandes 
relatos, cifrados em sonoras palavras - autênticos mitos -, que se escreviam 
em maiúsculas: Razão, Progresso... Esses grandes relatos costumam 
canonizar projetos supostamente universalistas, mas que estão na verdade a 
serviço de alguns minorias privilegiadas14.  

É no seio da modernidade que nasce a chamada “pós-modernidade” como reação 

crítica à modernidade15. Neste sentido, Libanio enfatiza:  

Reina profunda desconfiança a respeito dos ídolos maiores da 
modernidade: razão iluminista, eficiência, sujeito conquistador, poder, 
império da ciência, transformação da realidade, utopia de nova sociedade. 

                                                 
13 CODINA, Víctor. Reflexão sobre a Pós-Modernidade. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 

35, n. 97, p. 377-378, set./dez. 2003.  
14 Cf. CODINA, Víctor. Pequeños relatos, grandes verdades. Cuarto intermedio, Cochabamba n. 33, 

p. 64-79, 1994. Cito p. 65. “La postmodernidad es una postura crítica que, desde el interior de un mundo 
moderno y desarrollado reacciona contra la modernidad ilustrada por su excesivo racionalismo, pragmatismo, 
materialismo y falta de solidaridad. Critica las grandes ideologías del siglo XIX, los grandes relatos, cifrados 
en sonoras palabras -auténticos mitos-, que se escribían en mayúscula: Razón, Progreso... Esos grandes relatos 
canonizan a menudo proyectos pretendidamente universalistas, pero que realmente están al servicio de unas 
minorías privilegiadas.”  

15 LIBANIO, João Batista. A dimensão conflituosa da missão na sociedade do conhecimento. In: 
AMERÍNDIA/BRIGHENTI, Agenor; HERMANO, Rosario (Orgs.). A missão em debate: provocações à luz de 
Aparecida. São Paulo: Paulinas, 2010. p. 45. No sentido de uma pós-modernidade como reação crítica à 
modernidade e os desafios para a evangelização, ver FOSSION, André. Que anúncio do Evangelho para o 
nosso tempo? O desafio da inculturação da mensagem cristã. In: BACQ, Philippe. THÉOBALD, Christoph. 
Uma nova oportunidade para o Evangelho: para uma pastoral de gestação. Prior Velho: Paulinas, 2013. p. 91-
110. 
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Prefere-se a razão fruitiva, pluralista, antes feminina que masculina. Leva-
se o processo de desconstrução à frente até o extremo, desvendando os 
pressupostos, os interesses ideológicos subjacentes, as intenções ocultas do 
poder e da instituição em prol de uma liberação geral. Vale o axioma de 
maio de 1968: ‘É proibido proibir’.  

Para Codina, o mundo do progresso teria criado os “monstros” que destroem a 

humanidade e depredam a natureza: como o “Gulag marxista, o Neoliberalismo capitalista” 

fazendo aumentar a massa de empobrecidos. Aponta para uma “crise da História”, “crise das 

Utopias”, para uma passagem da “ética para a estética”, a busca de “gozar a vida” e uma 

“ética provisional”, sem compromissos duradouros. Seria o “crepúsculo da razão” por meio 

de uma “explosão dos sentimentos” em meio ao qual, ressurge a busca de Deus e do sagrado 

fazendo da religião um “mercado religioso”, “a la carte”, à margem das grandes Igrejas. 

Acontece um boom do esoterismo, expresso, sobretudo, pela New Age como nova religião e 

filosofia. Enfim, sacralizam-se as realidades da vida cotidiana: “o corpo, o esporte, a música, 

o sexo, a arte, a natureza, a sociedade...”16. Estas transformações atingem profundamente a 

Igreja e a desafiam em sua missão evangelizadora no contexto atual: 

no pós-concílio surgiu, sobretudo no mundo ocidental europeu, uma série 
de teorias que afetavam a dimensão religiosa: a teologia parece reduzir-se à 
antropologia, a salvação ao compromisso humano, a vida cristã se converte 
em horizontalidade, a Igreja é simplesmente a vanguarda da revolução 
social, o padre é um mero agente do horizontal, sua missão é construir a 
cidade secular, a pastoral é a política, o apostolado é a revolução. 
A Igreja como instituição parece que deve desaparecer, a Igreja carismática 
seria a única válida; a modernidade seria o critério de verdade; o 
subjetivismo e o relativismo dominam o horizonte; o agnosticismo e o 
chamado homem secular, que está acima de toda norma e instituição 
religiosa, impregnam tudo17. 

Diante dessa nova realidade, Codina aponta algumas posturas da Igreja na América 

Latina. Uma delas seria ignorar as mudanças, como se nada tivesse acontecido, como se 

continuasse a viver nos anos 1970-1980; outra, a tentativa de volta ao passado, à pré-

modernidade, ignorando o Concílio Vaticano II, o que é sinalizado por esta “involução 

                                                 
16 Cf. CODINA, Víctor. Reflexão sobre a Pós-Modernidade, p. 379-380. 
17 Cf. CODINA, Víctor. Las ponencias de Medellín. Perspectiva Teológica. Belo Horizonte, v. 50, n. 

1, p. 59-76, jan./abr. 2018. Cito, p. 61. “Por otra parte, en el postconcilio surgieron, sobre todo en el mundo 
occidental europeo, una serie de teorías que afectaban a la dimensión religiosa: la teología parece reducirse a 
antropología, la salvación al compromiso humano, la vida cristiana se convierte en horizontalidad, la Iglesia es 
simplemente la vanguardia de la revolución social, el sacerdote es un mero agente de lo horizontal, su misión 
es construir la ciudad secular, la pastoral es la política, el apostolado es la revolución. La Iglesia como 
institución parece que debe desaparecer; la Iglesia carismática sería la única válida; la modernidad sería el 
criterio de verdad; el subjetivismo y el relativismo dominan el horizonte; el agnosticismo y el llamado el 
hombre secular, que está más allá de toda norma e institución religiosa, impregnan todo.” 
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eclesial” presente, com nova força, em alguns setores da Igreja marcados pelo 

tradicionalismo e fundamentalismo; outra ainda, a entrega total ao espírito da pós-

modernidade efêmera, frágil, apegada somente ao presente, na “nebulosa esotérica”, da 

religião a serviço da satisfação pessoal diante da qual já não importa a atenção aos pobres, e 

a libertação; enfim uma postura de discernimento, de busca de lucidez diante desta nova 

realidade sem jogar fora os elementos “irrenunciáveis da primeira e da segunda 

Ilustrações”18. Com uma visão de otimismo, Codina aponta que estamos em um “tempo 

grávido de esperança” e que nele está a presença e a força do Espírito: “O momento atual 

pode ser um momento de graça, um verdadeiro kairós, que nos ajude a recuperar o melhor 

do antigo e do moderno e a abrir-nos ao pós-moderno”19. E que é preciso estar atento para 

não deixar de responder ao clamor do povo pobre:  

Como respeitar a fé simples das massas populares? Como evitar a heresia 
da horizontalidade, porém solidarizar-se com os pobres? Como buscar uma 
mudança social sem cair na violência nem na ideologia marxista? Como 
favorecer o progresso sem desembocar em um materialismo crasso? Como 
ler e reler o Vaticano II desde um continente religioso, porém, 
profundamente injusto, desigual, discriminatório, cujo Sitz im Leben é um 
Sitz im Tode? Como reagir a um processo de secularização e a ideologias 
como o marxismo e a revolução violenta20? 

E ainda, ao lançar um olhar mais profundo sobre o Documento da Conferência de 

Aparecida, procurando identificar seus avanços e inovações, Codina pontua alguns dos 

desafios da Igreja neste mundo contemporâneo em “mudança de época”: 

Também a América Latina e o Caribe se veem, agora, sob o embate dos 
grandes desafios do mundo globalizado e neoliberal, das novas tecnologias 
e culturas, vivencia que o cristianismo de muitos é inconsequente com a 
vida, o continente majoritariamente católico é o mais desigual em termos 
econômicos e sociais, muitos possuem uma fé débil e pouco formada, há 
uma diminuição de vocações, há pouco sentido de pertença eclesial, a rica 
religiosidade popular está à margem da Igreja institucional, a indiferença 
religiosa está aumentando, muitos passam para as seitas ou as religiões 
originárias, a Igreja perde adeptos e prestígio21. 

                                                 
18 Cf. CODINA, Reflexão sobre a Pós-Modernidade, p. 380-381. 
19 Ibid., p. 383. 
20 Cf. ID. Las ponencias de Medellín, p. 62. “¿cómo respetar la fe sencilla de las masas populares?, 

¿cómo evitar la herejía de la horizontalidad pero solidarizarse con los pobres?, ¿cómo buscar un cambio social 
sin caer en violencia ni en violencia ni en la ideología marxista?, ¿cómo favorecer el progreso sin desembocar 
en un materialismo craso?, ¿cómo leer y releer el Vaticano II desde un continente religioso pero 
profundamente injusto, desigual, discriminatorio, cuyo Sitz im Leben es un Sitz im Tode? ¿Cómo reaccionar 
ante un proceso de secularización y ante ideologías como el marxismo y la revolución violenta?” 

21 CODINA, A eclesiologia de Aparecida. In: AMERÍNDIA (Org.). V Conferência de Aparecida: 
renascer de uma esperança. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 120. Cf. ID. Há 50 anos houve um Concílio... 
significado do Vaticano II. Cadernos Teologia Pública, São Leopoldo, v. 10, n. 81, 2013, p. 32. 
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De forma similar e até convergente, estas posturas de reação à modernidade 

apresentadas por Codina, são trabalhadas por Agenor Brighenti e servirão de apoio para a 

contextualização desta “mudança de época” e da perplexidade experimentada na 

contemporaneidade. O enfoque dado por Brighenti possibilita alargar o campo de visão na 

linha da ação evangelizadora da Igreja. Ciente de que esta abordagem é uma entre outras 

possíveis, sem a pretensão de esgotar a questão, no entanto, permite vislumbrar o contexto 

social e eclesial desta chamada “pós-modernidade”, para adentrarmos nos desafios da ação 

evangelizadora no mundo urbanizado.  

Para Brighenti, dois fenômenos estão na base desta “mudança de época”: o 

“irreversível processo de mundialização”, que revela a irrupção de uma “nova época”, 

através de uma “nova consciência planetária”, solidária, em oposição a uma globalização 

excludente; a passagem de uma consciência antropocêntrica para uma consciência 

“cosmocêntrica”; da razão instrumental técnica a outros tipos de razão: emocional, intuitiva, 

experiencial, uma “racionalidade solidária”22 e o “descobrimento das culturas” que rompe 

com o mito da “cultura superior” e passa a exigir relações mais simétricas, equilibradas e 

harmoniosas entre o micro e o macro, entre o particular e o geral. Uma cultura plural, que 

atravessa todo o ser humano, todas as suas dimensões, em um conceito “equânime”, 

enraizada em três diferentes mundos: no mundo material ou do trabalho; no mundo social ou 

do poder; no mundo interpretativo ou do imaginário. Uma descoberta que indica as bases de 

uma possível “Terceira Ilustração” que completaria o projeto da modernidade23.  

Estes fenômenos, apesar de suas ambiguidades, não deixam de ser “interpelações do 

Espírito” ou “Sinais dos Tempos” que nos conduzem a uma abertura aos planos de Deus na 

história. O impacto da pós-modernidade na missão da Igreja é tratado por Brighenti como 

“pós-vaticanidade” e será explicitada mais adiante, pois permitirá identificar diferentes 

cenários eclesiais24 no mundo urbanizado da atualidade. Dentro deste contexto pós-

                                                 
22 Brighenti destaca cinco processos de “mundialização”: pela economia, pela tecnociência, pela 

política, pelos ideais e espiritualidade, pela ecologia. Cf. BRIGHENTI. A Igreja perplexa, p. 78-80. 
23 Cf. Ibid., p. 81-88. Na linha desta cultura plural, postula-se ainda a noção de “multiculturalidade”: 

“El momento presente camina a una revalorización de las culturas. En la grand ciudad no hay una cultura 
monolítica, uniforme, sino que va dándose una convivencia de muchas culturas y por tanto de expresiones 
culturales. Cada cultura exige respeto e participación en la organización social. Se habla entonces de las 
culturas indígenas, afro-americanas y mestizas; de la cultura de las mujeres, de los jóvenes; de la cultura de los 
distintos barrios, etc.” Cf. MANCERA CASAS, Jaime Alberto (Comp.). Biblia y Ciudad: Pedagogía del buen 
vivir con contexto urbano. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2017. p. 21-22. 

24 “Cenário” é uma categoria de análise utilizada por Libanio para identificar os traços predominantes 
que assumem diferentes configurações eclesiais: “Um cenário não se escolhe. Impõe-se. Tem-se de viver 
dentro dele. As análises ajudam a elaborar as estratégias de resistência, caso triunfe um cenário adverso. Ou a 
organizar as próprias forças vitoriosas.” LIBANIO, João Batista. Cenários da Igreja. São Paulo: Loyola, 1999. 
p. 13. 
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moderno-eclesial-urbanizado queremos identificar as possibilidades e os desafios para a 

dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. Buscar compreender os cenários que lhes são 

favoráveis, bem como aqueles dentro dos quais dificilmente encontraria as condições 

necessárias para desenvolver-se e avançar na busca de respostas aos desafios da 

evangelização no contexto atual. 

Diante desta necessária busca de compreensão das profundas transformações em 

nosso tempo, Agenor Brighenti defende que, com o advento da modernidade, ultrapassou-se 

a “consciência teocêntrica”, colocando o ser humano no centro de todas as atenções. Depois 

dessa reviravolta, está em curso outro movimento que acontece de forma extremamente 

veloz e com um volume de informações nunca visto anteriormente. Ele destaca sete pontos 

da realidade em profundas transformações: 1. A passagem da “consciência antropocêntrica” 

para a uma “consciência cosmocêntrica”. O modo de pensar e de compreender relaciona-se 

com o todo, com o cosmos e assim, destrona os metarrelatos, as grandes sínteses das 

ciências e das grandes religiões25; 2. Em oposição à “globalização do mercado total” que 

mantém sua prática colonialista de subjugar os países periféricos e aumenta o fosso entre 

ricos e pobres, surge o movimento da “economia solidária” apontando que “outro mundo é 

possível”; 3. A passagem de uma “civilização industrial a uma civilização cibernética”. Com 

o domínio da ‘razão técnica instrumental” com força homogeneizadora, com um “único 

discurso”, mas que por outro lado, encurta as distâncias ao fortalecer a criação de redes que 

abrangem as mais diferentes esferas da vida e propiciam a “gestação subversiva de um outro 

modelo de sociedade”; 4. No campo social, o modelo de desenvolvimento “prescinde de 

dois terços da humanidade” que são excluídos do desenvolvimento da sociedade, mesmo 

assim, alarga a consciência de cidadania26; 5. No campo político cultural, o Estado reduzido 

a “Estado mínimo” subtrai a força dos partidos políticos e dos sindicatos, enfraquece a 

noção de “bem comum” e mercantiliza a relação entre pessoas e entidades. Ainda assim, há 

heroicos esforços para a consolidação de uma “democracia participativa”; 6. No campo 

ético, impera um relativismo e um subjetivismo que denunciam a ausência de uma “ética 

pública” no campo da economia, na política, na técnica, na biologia, etc. apesar de o tema da 

ética revigorar-se no âmbito do religioso, que ressurge na sociedade secularista e no 
                                                 

25 BRIGHENTI. A Igreja perplexa, p. 17.  
26 O crescimento desmesurado das cidades passa ao largo de grandes dramas humanos de uma 

considerável parcela da humanidade excluída das condições de uma vida digna, são as vítimas da cidade. A 
Igreja em sua ação evangelizadora, não pode ficar indiferente ao sofrimento desta grande parcela de excluídos. 
Ela deve ser capaz de contemplar os rostos sofridos e no exercício da misericórdia, buscar respostas aos 
dramas humanos. Cortés, ao refletir sobre a situação dos migrantes colombianos, faz uma boa explanação desta 
problemática a partir do princípio “Compaixão-Misericórdia”. Cf. CORTÉS, Alberto Camargo. Sujetos 
sufrientes y la pastoral urbana. In: LÓPES (Comp.). Biblia y ciudad, p. 167-186. 
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despertar da consciência ecológica; 7. Enfim, apesar da desconfiança com as grandes 

religiões, sobretudo com o Cristianismo, há uma “sede generalizada de espiritualidade, uma 

fome de sentido”, que faz irromper uma série de experiências religiosas neopagãs como um 

espiritualismo intimista, mais emocional e um neofundamentalismo27. 

Este cenário de profundas transformações28, que atinge todos os âmbitos da vida 

social e eclesial, causa uma sensação de enorme perplexidade. Por sua vez, exige um maior 

cuidado na busca de compreensão desta situação em função, sobretudo, de um melhor 

posicionamento eclesial, no caso do Movimento da Boa Nova. A passagem da perplexidade 

para um entendimento maior exige um olhar mais profundo sobre os substratos que 

sustentam essa modernidade, que conduziram o mundo a essa “mudança de época” e 

desafiam a evangelização. Aponta-se a necessidade de a Igreja interpretar esse complexo 

fenômeno em função de melhor realizar a sua missão: 

A mudança de época que se está verificando e o processo acelerado para a 
globalização que nos afeta, questionam todo tipo de instituições e 
replanejam suas funções. A Igreja tem a indubitável tarefa de ler e 
interpretar tal fenômeno, como sinal dos tempos para descobrir sua missão 
evangelizadora e ditar os modos de realizá-la29. 

Nesta mesma linha, ao enfatizar as questões da modernidade e pós-modernidade, 

Brighenti destaca que uma série de revoluções consolida esse movimento: revolução 

científica (Renascimento); político-social (Revolução Francesa); Cultural (Kant); Técnica 

(Cibernética e Informática). E lhe imprimem as notas características: consciência histórica, 

busca do progresso e da técnica, anseio de autonomia e liberdade em todos os campos, senso 

crítico, caráter racional e funcional elevados ao mais alto expoente. O autor, depois de um 

percurso pelo renascimento do Humanismo, passando pela Renascença e pela Reforma 

Protestante, destaca a Primeira e a Segunda ilustrações e suas ambiguidades30.  

A primeira Ilustração é marcada pela emancipação da razão que tudo submete à 

observação metódica da natureza, sendo desnecessário o recurso à fé ou à religião.  

                                                 
27 Cf. BRIGHENTI. A Igreja perplexa, p. 18-21. 
28 As últimas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil 2019-2023 apontam: “O 

cenário atual é ambíguo, marcados por luzes e sombras. Entre outras características, pela emancipação do 
sujeito, a pluralidade, o avanço de novas tecnologias que permitem cuidar melhor da vida, entre outros. 
Constata-se, por outro lado, a globalização, pelo secularismo, pelo relativismo, pela liquidez, pelo 
indiferentismo. Neste contexto, a Igreja enfrenta um desafio que está diretamente relacionado com a sua 
missão: a transmissão integral da fé no interior de uma cultura em rápidas e profundas transformações, que 
experimenta forte crise ética com a relativização do sentido de pecado” (CNBB 109, n. 27). 

29 CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Globalização, p. 85. 
30 Cf. BRIGHENTI. A Igreja perplexa, p. 27-32. 
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Todo esse movimento científico e racionalista vai contribuir para maior 
dessacralização do Ocidente. E como a Cristandade tinha feito cristãos sem 
evangelizá-los, o processo de secularização vai contribuir também para 
maior descristianização da sociedade [...]. A primazia do coletivo, 
sustentada pela autoridade, é substituída pela primazia do ser humano 
enquanto indivíduo, agora centro do universo, que tem na própria razão a 
norma de todo o pensamento e de toda a conduta. Assim, se a Igreja havia 
pregado a igualdade dos humanos perante Deus, o século das luzes vai 
reivindicar a igualdade dos seres humanos entre si, por simples lei da 
natureza31. 

A Segunda Ilustração, em reação a essa “razão fria”, tecnicista, move-se para outro 

extremo, para o positivismo, no qual o que realmente conta é o que “toca os sentidos” e que 

pode ser captado pela inteligência humana. Nesta linha se desenvolve o materialismo (K. 

Marx), o evolucionismo (Lamark e Darwin) e o ateísmo (Nietzche)32. 

Em forma de síntese, Brighenti destaca os excessos expressos em três formas do que 

ele chama de “divinização”: o Humanismo e a Renascença terminaram por efetivar a 

“divinização do ser humano”, pois, no afã de desligar-se de Deus compreendem o homem 

como senhor absoluto, livre e dominador de todas as coisas: a Primeira Ilustração traz 

consigo a “divinização da razão” por cair no cientificismo, a razão é instrumentalizada pela 

técnica que desemboca na “economia de rapinagem”, na busca o lucro acima de tudo; a 

Segunda Ilustração traz consigo a “divinização da história” em função de afirmar, 

excessivamente, a liberdade e a responsabilidade do ser humano diante da história33. A 

reação crítica a esta modernidade vem sendo chamada de “pós-modernidade”. 

9.2 Pós-modernidade como reação crítica à modernidade 

Brighenti capta a pós-modernidade como uma reação crítica à modernidade em três 

tendências. Uma de negação, nomeada como “antimodernidade”; outra de supervalorização, 

tratada como “pós-modernidade”; e uma terceira que se pode vislumbrar pela busca do 

equilíbrio, nomeada como “sobremodernidade”. Em cada uma delas, vê um correlato em 

relação à postura da Igreja diante do Concílio Vaticano II, a partir do qual a Igreja dialoga 

com o mundo e com as ciências modernas. Mais adiante nos deteremos sobre este correlato 

que tem implicações mais diretas no que diz respeito ao conteúdo desta pesquisa.  

A primeira reação, a de retorno à pré-modernidade, apoia-se na visão de que o 

humanismo ao enfatizar os direitos humanos levanta-se contra os direitos de Deus; a 
                                                 

31 BRIGHENTI. A Igreja perplexa, p. 39. 
32 Cf. Ibid., p. 40-43. 
33 Cf. Ibid., p. 44. 
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Renascença teria ressuscitado o paganismo e a Reforma Protestante causou o rompimento da 

unidade religiosa. Em síntese: “O humanismo, a Renascença, a Reforma Protestante, o 

Iluminismo, a Revolução Francesa e finalmente, o marxismo são os responsáveis pela 

catástrofe da civilização moderna”34. Em tempos de insegurança, busca-se um refúgio no 

passado em busca de recuperar a antiga ordem e harmonia social da civilização pré-

moderna. Esta reação à modernidade pleiteia uma espécie de retorno à cristandade ocidental.  

Uma segunda reação crítica à modernidade inscreve-se no “vazio do momento 

presente”, anseia por destruir todos os “mitos da modernidade: mito do progresso, de um 

futuro melhor, da ciência e da técnica, do compromisso ético-político, da revolução, do 

amor, das ideologias e cosmovisões... Para seus defensores: “Só ficou o gosto amargo do 

presente, na total solidão do indivíduo triunfante, relegado ao pragmatismo do cotidiano”35. 

O emocional e o pragmático dominam a esfera da razão técnica. É como se houvesse 

esgotado a capacidade de criar alternativas, criou-se uma “cultura de morte” e impera uma 

“crise de sentido”: “Nada sobrou, nem Deus, nem natureza, nem o próprio mundo”. Motivo 

pelo qual, o mundo novo só pode surgir a partir do nada, do “vazio” que resta. “Chegou-se 

ao fim do progresso, ainda que não da história”. Nesta compreensão, a única coisa que teria 

sobrado é o “vazio”, “a criação ex nihilo”; agarrando-se a ele é que se pode criar algo novo, 

para evitar a “catástrofe universal”36. 

A terceira reação crítica, a “sobremodernidade”, apregoa a adesão aos valores 

protagonizados pela modernidade procurando corrigir seus excessos e preencher os seus 

vazios. Ela se distancia dos extremos aos quais se apegam as duas posturas anteriores: se é 

justa a crítica ao “mito do futuro” por basear-se em uma concepção falseada da história, é 

errônea a sua substituição pelo “mito do presente”, apostando no pragmatismo do cotidiano. 

A crise da modernidade não representa o ocaso do “projeto civilizacional”, ela continua 

portadora de uma “racionalidade” e de “conquistas irreversíveis” que não podem ser 

ignoradas. Aponta antes para uma “terceira Ilustração” que completaria as duas primeiras 

com a “emancipação da alteridade como gratuidade ou da razão comunicacional”. É a 

tematização do “‘outro’ como horizonte de sentido, caminho para ‘o grande Outro’ 

(Emmanuel Lévinas), o Absoluto, a verdadeira instância ética (Ludwig Wittgenstein), 

ausente nas principais esferas da vida social atual”37. 

                                                 
34 Cf. BRIGHENTI. A Igreja perplexa, p. 47-48. 
35 Cf. Ibid., p. 49. 
36 Cf. Ibid., p. 49-50. 
37 Cf. Ibid., p. 50-52; cito p. 52.  
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O impacto desta “crise da modernidade” compreendida como “pós-modernidade” 

estende-se sobre todos os âmbitos da nossa realidade. Aqui nos interessa, sobremaneira, a 

dimensão deste impacto na vivência da religião, em especial no tocante ao catolicismo, à 

Igreja, sua compreensão e missão no horizonte desta “terceira Ilustração”: 

A gestação de uma terceira ilustração, fundada no respeito e acolhida das 
diferenças, no pluralismo como um pressuposto para pensar as identidades 
e os sujeitos, coloca tais posturas universalizantes e discriminadoras na 
contramão da história. Entretanto, é no seio dela que a Igreja precisa ser 
mediação de salvação de todo gênero humano, não só caminhando com ela, 
senão também interagindo e contribuindo na definição dos rumos da 
humanidade38. 

Este desafio da atualidade torna-se ainda mais complexo tendo em vista o contexto 

de mundo urbanizado, com suas particularidades. José Legorreta, em uma análise 

sociológica da cidade latino-americana, postula a necessidade de averiguar a correlação 

entre modernidade e cidade, devido à estreita relação dialética com o sistema cultural e 

econômico-político. De forma consensual, admite-se que a cidade é uma realidade dinâmica 

que extrapola as questões de extensão territorial, demográfica, de valores e visões de mundo. 

Embora utilizando-se a mesma designação de “cidade”, são totalmente distintas as 

realidades, as configurações e os contextos próprios entre as cidades da Idade Antiga, 

Média, Moderna e agora a Contemporânea. Uma melhor compreensão da cidade e do mundo 

urbano conecta-se com a necessidade de uma visão mais profunda sobre o fenômeno da 

modernidade:  

a modernidade não é uma realidade ideal, mas um conjunto de processos 
que assume formas diferentes de acordo com as tradições, estruturas e 
interesses de cada sociedade em particular, de modo que o resultado não 
tem sido um modelo homogêneo para todos [...] mas, modernidades 
múltiplas, na qual a experiência latino-americana constitui uma delas39.  

Estamos diante de um complexo mosaico no qual a abordagem da cidade e do mundo 

urbano torna-se ainda mais difícil, exigente e passível de novas compreensões. Assim, 

depois de percorrer alguns traços característicos desta modernidade contemporânea, busca-
                                                 

38 BRIGHENTI, Agenor. A missão evangelizadora no contexto atual: Realidade e desafios a partir da 
América Latina. São Paulo: Paulinas, 2006. p. 44-45. 

39 Cf. LEGORRETA, José de Jesús. La ciudad latinoamericana: aproximaciones sociológicas. In: ID. 
(Dir.). Diez Palabras Chave sobre Pastoral Urbana en América Latina. Navarra: Editorial Verbo Divino, 
2007. p. 15-46. Cito, p. 23. “Sin embargo la modernidad no es una realidad ideal, sino un conjunto de procesos 
que asumen formas diferentes de acuerdo con las tradiciones, estructuras e intereses de cada sociedad en 
particular, de modo que la resultante no ha sido un modelo homogéneo para todos […], sino modernidades 
múltiples, donde la experiencia latinoamericana constituye una de ellas.” 
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se, ainda que em linhas gerais, uma compreensão deste universo urbano que abraça a 

realidade da cidade, ultrapassa as fronteiras que a separavam do mundo rural e desafia a 

Igreja em sua missão evangelizadora. E isso, em função de melhor explicitar a pertinência 

da dinâmica da ação evangelizadora do MOBON no contexto atual. 

9.3 Desafios do mundo urbanizado à ação evangelizadora da Igreja 

A crise da modernidade atingiu de cheio a cidade e lhe configurou um modo 

urbanizado extremamente diversificado e plural40, marcado pela situação de exclusão social, 

pobreza e marginalidade. O “caos”, a incerteza, o risco são características da experiência 

urbana no mundo de hoje41. Embora seja enorme a discussão sobre o significado atribuído 

aos termos “cidade” e “urbano”, seguimos aqui a compreensão de Legorreta na qual o termo 

“cidade” é referencial do “espaço geográfico e institucional de alta densidade demográfica”, 

e, por sua vez o “urbano” diz respeito ao “peculiar sistema de acelerada interação social 

baseada em valores, atitudes e comportamentos”42.  

A modernidade traz consigo uma nova compreensão do espaço. Já não se trata de um 

espaço dado, fixo, mas de um espaço construído, estendido, móvel e fragmentado. O mundo 

urbano se caracteriza por uma nova compreensão dos espaços, por uma multiplicidade de 

centros regidos pelas escolhas e desejos de seus habitantes: Na mesma linha de pensamento, 

Libanio fala de uma nova “lógica”: “Destroem-se os espaços e o imaginário tradicionais: 

igreja, praça, família. Impõe-se uma nova lógica regida por status, posse econômica, 

aparência, vitrine, mercado”43. Um legado advindo com o fenômeno da globalização: 

A globalização é um fenômeno complexo que possui diversas dimensões 
(econômicas, políticas, culturais, comunicacionais, etc.) [...] Na 
globalização, a dinâmica do mercado absolutiza com facilidade a eficácia e 
a produtividade como valores reguladores de todas as relações humanas. 
Esse caráter peculiar faz da globalização um processo promotor de 
iniquidades e injustiças múltiplas (DAp 63). 

                                                 
40 Aquino Júnior traça uma breve visão do momento histórico atual enfocando a globalização 

neoliberal, o urbanismo de mercado, a crise ecológica, a crise de sentido e a emergência dos novos sujeitos 
com suas lutas e direitos. Cf. AQUINO JUNIOR, Francisco. Momento histórico atual. In: ID. Teologia em 
saída para as periferias. São Paulo: Paulinas / Pernambuco: Unicap, 2019. p. 99-129. 

41 Cf. LEGORRETA. La ciudad latinoamericana, p. 20. 
42 Cf. Ibid., p. 22. “...vamos a reservar convencionalmente el término ‘ciudad’ para referirnos al 

espacio geográfico e institucional de alta densidad demográfica donde suele ocurrir un peculiar sistema de 
acelerada interacción social basada en valores, actitudes y comportamientos que resumiremos bajo la noción de 
lo ‘urbano’.” 

43 Cf. LIBANIO, João Batista. As lógicas da cidade: o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. São 
Paulo: Loyola, 2001. p. 32. 
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A globalização alarga-se para além das questões econômicas atingindo as 

mentalidades, as escolhas, valores e crenças... Libanio ao tratar deste complexo fenômeno da 

globalização, no tocante aos desafios que ela põe à fé cristã, destaca:  

A globalização da informação, da notícia, de elementos culturais, tornam-
se acessíveis às pessoas, visibiliza-lhes as mais variadas formas religiosas. 
Oferece-lhes a possibilidade maior da sincretização da fé, ao permitir-lhes 
compor elementos avulsos, e até mesmo contraditórios, de religiões 
diversas numa religião própria, sem preocupação com sua sistematicidade. 
A oferta de ritos, símbolos, mitos, doutrinas, fora de seus contextos 
maiores históricos e sistêmicos, favorece a recomposição e a seleção a 
partir dos interesses do fiel, sem interferência reguladora da instituição de 
onde eles provieram44.  

Mais que uma “homogeneização”, a modernidade faz emergir uma supervalorização 

das particularidades em âmbitos globais, faz emergir o pluralismo. Este traz consigo a 

novidade, o sentimento de autonomia, a individualidade, a liberdade; traz a insegurança e a 

perplexidade, favoráveis para que grupos de tendência fundamentalista se fechem na ânsia 

de proteger seu “patrimônio histórico-simbólico”.  

O pluralismo é um elemento primordial da cidade. Nela não se encontra 
uma única forma ou modo de ver a vida e de julgar o valor dos 
acontecimentos, pois convivem diversas concepções e critérios em torno 
das mesmas realidades. Já não há uma só mentalidade ou padrão de 
costumes a partir dos quais se interpreta tudo, como se fazia nos povoados. 
A cidade apresenta uma variedade de experiências, novos paradigmas, em 
todas as áreas da vida45. 

A CNBB, no final do século passado, já sinalizava: “O pluralismo é, em si, fator 

positivo, quando proporciona diálogo e respeito mútuo entre as diversas culturas. Mas de 

fato, ele é limitado e ameaçado pela poderosa influência dos meios de comunicação de 

massa, transmissores da ‘cultura global’, regida pelas leis do mercado, desprovida de 

preocupações éticas, manipuladoras das consciências” (CNBB 62, n. 23). Por outro lado, 

grupos de postura mais aberta, se reconfiguram incorporando novos elementos ao seu 

patrimônio. Eis porque a cidade não pode ser compreendida apenas como “território 

                                                 
44 LIBANIO. João Batista. Olhando para o futuro: Prospectivas teológicas e pastorais do Cristianismo 

na América Latina. São Paulo: Loyola, 2003, p. 150. 
45 Cf. MANCERA CASAS. Biblia y Ciudad, p. 21. “El pluralismo es un elemento primordial de la 

ciudad. En ella no se encuentra una única forma o modo de ver la vida y de juzgar el valor de los 
acontecimientos, pues conviven diversas concepciones y criterios en torno de las mismas realidades. Ya no hay 
una sola mentalidad o padrón de costumbres desde los cuales se interprete todo, como se hacía en los pueblos. 
La ciudad presenta variedad de experiencias, nuevos paradigmas, en todas las áreas de la vida.” 
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demográfico”, tendo que captar seu largo “universo simbólico” e a articulação dinâmica 

entre global e local46.  

Brighenti, em um recente artigo47, vislumbra esta articulação entre global e local 

como o paradigma central para se pensar a ação evangelizadora na contemporaneidade. 

Defende que as chamadas “teologias da cidade”, em suas conclusões, dizem mais respeito à 

secularização e ao pluralismo sócio-cultural, por isso, auxiliadas pelo desenvolvimento 

urbano, tendem a identificar cidade com globalização48. Neste sentido, a delimitação entre 

urbano e não urbano fica relativizada, as características próprias das cidades se amalgamam 

ao urbano e ganha relevo o fenômeno da globalização. O desafio maior à ação 

evangelizadora, não é, propriamente, a vida nas cidades, mas o pluralismo de ofertas de 

sentido deste mundo secularizado, globalizado, estreitamente ligado à pós-modernidade. A 

proposta de Brighenti é “passar de uma teologia da cidade a uma teologia global e, por sua 

vez local (glocal)”49. Essa articulação dinâmica entre global e local, vem sendo chamada de 

“glocalização”50. No âmbito da teologia, esta “glocalização” seria um paradigma que 

permite expressar o núcleo da fé cristã51. Esta articulação entre o global e o local é vista por 

Libanio como uma pista: 

A expressão “pensa globalmente, atua localmente” significa uma pista. 
Trata-se de jogar com a dialética da globalidade de possibilidades e da 
atuação localizada do cotidiano. O global dá o espírito. O local encarna-o. 
O global oferece ideias e ideais, projetos amplos e perspectivas. O local 
traz para dentro do aqui o possível de ser feito no momento. O cristão 
chama o global de esperança, e o local, de caridade. Viver a caridade na 
esperança é o desafio do cristão do século XXI52. 

                                                 
46 Cf. MANCERA CASAS. Biblia y Ciudad, p. 28-31. 
47 BRIGHENTI, Agenor. De la teología de la ciudad a una teología global y local (glocal). Inédito 29 

pág. (recebido do autor por correio virtual a 01/05/2020). 
48 Termo polissêmico e controverso, assim definido por M. Castells: “Se originó en la coincidencia 

histórica, hacia fines de los años sesenta y mediados de los setenta, de tres procesos independientes: la 
revolución de la tecnología de la información; la crisis económica tanto del capitalismo como del estatismo y 
sus reestructuraciones subsiguientes, y el florecimiento de movimientos sociales y culturales como el 
antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo”. Cf. CASTELLS, 
Manoel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura, vol.3. Fin de milenio. Madrid: Alianza 
editorial, 1998. p. 369-370, Apud BRIGHENTI. De la teología de la ciudad, p. 12. 

49 Cf. BRIGHENTI. A missão evangelizadora, p. 3 e 12; 
50 “La palabra “glocalización” surgió en los años 70 y 80 del pasado siglo XX, en el ámbito comercial 

y empresarial de Japón para expresar el impacto de los mercados regionales, nacionales y locales en la 
economía mundial. “Glocalización” es un término que nace de la mezcla entre globalización y localización50. 
Procede del término japonés "dochakuka" (derivada de dochaku, “el que vive en su propia tierra”). Significa 
pensar globalmente y actuar localmente.” O estudo da “glocalização” é algo central nas ciências da religião. 
Cf. BRIGHENTI. De la teología de la ciudad, p. 16-17. 

51 Cf. Ibid., p. 1 e 17. 
52 LIBANIO. Olhando para o futuro, p. 159. 
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No entanto, a recepção e incorporação deste paradigma na teologia cristã é ainda 

pequena e incipiente53. Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco, ao 

tratar do princípio segundo o qual “o todo é superior à parte”, expressa a tensão entre global 

e local: “É preciso prestar atenção à dimensão global para não cair em uma mesquinha 

cotidianidade. Ao mesmo tempo convém não perder de vista o que é local, que nos faz 

caminhar com os pés por terra” (EG 234). Mais adiante, nos debruçaremos sobre as 

implicações desta visão no contexto da ação evangelizadora, na dinâmica de evangelização 

do MOBON.  

Outro fenômeno, fruto de múltiplas causas, é o da inclusão e exclusão que coexistem 

nas cidades latino-americanas. A economia capitalista globalizada abriga no seu seio 

“formas arcaicas de exploração com modernas redes produtivas” que geram processos de 

exclusão dos menos favorecidos, aumenta-se o fosso social, a indiferença em relação aos 

empobrecidos, o medo, a violência e o isolamento social (cf. EG 75). Este processo de 

inclusão e exclusão é corroborado por mecanismos como o clientelismo, que privilegia 

certos indivíduos e grupos em detrimento de outros; pela debilidade das instituições sociais, 

econômicas e políticas54, que facilitam os esquemas de corrupção; pelo autoritarismo, 

racismo, machismo e questões de gênero, que contribuem para a desumanização das 

pessoas, expostas a conflitos, medo e violência. 

No espaço urbano, em meio à multidão, vive-se a solidão. O anonimato que, por um 

lado, preserva a individualidade, torna a todos distantes uns dos outros. Paradoxalmente, a 

cidade favorece o encontro na medida em que multiplica os espaços de lazer. “Quanto mais 

crescer a sociedade do lazer – esta é a tendência atual – mais lugares haverá de encontros, de 

convivência”55. O espaço religioso, marcado pela dimensão pública, é transformado para 

responder às necessidades, aspirações e carências dos indivíduos. Na América Latina há 

uma perda do monopólio católico, a ascensão do pentecostalismo nas classes econômicas 

mais baixas e a inclinação da classe média aos movimentos religiosos, voltados mais para a 

busca da realização pessoal56. O que move a busca e o encontro religioso nas pessoas não é, 

primeiramente, uma convicção, um anseio de viver a fé, mas a busca de satisfação de um 

desejo, o que me agrada, a oportunidade da livre escolha. 

                                                 
53 Cf. BRIGHENTI. De la teología de la ciudad, p. 17; 20. 
54 Cf. TÀRRECH, Armand Puig; BARNOSELL, Joan Planellas. Documento Síntese. In: SISTACH. A 

Pastoral nas Grandes Cidades, p. 372. 
55 LIBANIO. João Batista. As lógicas da cidade, p. 149. 
56 Cf. LEGORRETA. La ciudad latinoamericana, p. 31-35. 
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A modernidade globalizada contribui ainda para a coexistência de diferentes estilos 

de vida, valores, crenças e visões de mundo que, por influências sociais remotas, provocam 

uma “desterritorialização”57, na qual as relações sociais independem de uma localidade ou 

contexto específico. A globalização desencadeia uma espécie de ruptura na vivência cristã 

cotidiana: 

Vive-se on line. Está-se a cada minuto em qualquer parte midiaticamente. 
O aqui, o cotidiano desaparece no fluxo infinito de imagens, de notícias, de 
informações, de propostas possíveis de experiências em lugares os mais 
distantes. Basta navegar. Parece que só existe o presente. Mas, se nos 
pomos a pensar, nem o presente existe. Existe o inexistente. Existe o 
virtual. O real perde importância diante da funambulesca sucessão de 
sansões provocadas pelas imagens. Como viver cristãmente um presente 
inconsistente? A Internet estende os horizontes ao infinito. Tudo é global58. 

Esse pluralismo leva a relativismos nos quais, nenhuma localidade será espaço pleno 

de interação ou de identidade de uma cultura específica. Cada maneira de ver ou entender o 

mundo é uma maneira entre outras. As cidades latino-americanas são focos desse pluralismo 

e o meio urbano contribui para promovê-lo neste contexto de acelerada globalização59. A 

compreensão das cidades latino-americanas implica ter presente que tradição e modernidade, 

nelas coexistem de maneiras diversas. Há uma mescla de religiosidade popular60 e indígena, 

caracteristicamente tradicionais, com o individualismo moderno, com práticas oficiais da 

                                                 
57 O fenômeno da acentuada mobilidade urbana desautoriza e coloca em dúvida as leituras e soluções 

que se prendem à visão mais territorial da cidade. Assim, os “conceitos como desterritorialização e 
reterritorialização apontam para um processo contínuo de circulação, movimento, trânsito, processo que 
permite, por um lado, desenraizamento em face de identidades e parcerias até então estabelecidas, e, por outro, 
reenraizamento, ainda que temporário, sazonal. As cidades de nossa época dispõem e recompõem identidades 
e parcerias.” AMADO, Joel Portella. Cidade, território e Evangelização: O desafio de gerar comunidades em 
ambiente de mobilidade, individualidade e adesão seletiva. In: INSTITUTO NACIONAL DE PASTORAL. 
Pastoral Urbana: Categorias de Análise e Interpretações Pastorais. Brasília: Edições CNBB, 2010. p. 70. 
Sobre esta questão ver SOUZA, Maria Adélia Aparecida. Território e Lugar: Em busca de uma Pastoral 
Urbana mais Orgânica, In: Ibid., p. 41-63. 

58 LIBANIO. Olhando para o futuro, p. 159. 
59 Cf. LEGORRETA. La ciudad latinoamericana, p. 37-41. A Igreja do Brasil vê a sociedade marcada 

por um pluralismo cultural e religioso: “Esse fenômeno pode ser localizado, com frequência, até mesmo no 
seio das famílias católicas, onde os costumes e a religião dos pais já não são transmitidos tranquilamente para 
os filhos. Desse contexto emerge o imperativo do diálogo como condição para o anúncio autêntico e eficaz do 
Evangelho.” (CNBB 62, n. 137). 

60 O termo “religiosidade popular” não goza de uma unanimidade. Há quem prefira, por questão de 
maior respeito, falar de “religião popular”. A Conferência de Aparecida elegeu utilizar “piedade popular” e 
inaugura novas expressões: “espiritualidade popular” e “mística popular”. Cf. BIANCHI, Enrique Ciro.  El 
tesoro escondido de Aparecida: la espiritualidad popular. Revista Teología, t. 67, n. 100, p. 557‐577. dic. 2009. 
Em recente obra Codina trata de “Religião do Povo”. Cf. CODINA, Víctor. La Religión del pueblo. De 
cuestionada a interpelante. Santander: Sal Terrae, 2019. Edição Kindle. 
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Igreja católica e até com tendências pós-modernas de espiritualidades centradas no bem-

estar do indivíduo61. 

Cada vez menos a cultura urbana deriva de condições territoriais e geográficas e cada 

vez mais se encontra vinculada ao imaginário social: “A cidade aparece como uma imensa 

rede simbólica originada no desejo e imaginação de seus habitantes, os quais, a partir de 

seus imaginários urbanos se apropriam de seus espaços e junto com as realidades objetivas, 

dão à cidade um estilo particular. Cada cidade se assemelha a seus criadores e estes, por sua 

vez, são criados pelas cidades”62. Isto se dá, de modo especial pela influência crescente dos 

modernos meios de comunicação e novas mídias sociais que facilitam a interação entre 

lugares e tempos distantes63. 

As cidades se tornam “multiculturais” com diversidades étnicas, regionais e 

socioeconômicas e comportam em seu meio as chamadas “cidades invisíveis”64, que não são 

representadas em mapas. “Territórios urbanos”65 que não equivalem a um espaço físico, mas 

partilham as crenças, coexistem sem conhecer-se e não raro exercem práticas de segregação 

e de violência (EG 74). A complexidade das cidades dificulta uma visão de conjunto, a 

ponto de a fragmentação e o isolamento figurarem como características da experiência 

urbana e denunciarem a crise de sentido nos meios urbanos66. Essa multiculturalidade, essa 

“pluralidade do real”67, desafia a fé: “No atual universo cultural urbano, a religião tem se 

transformado muitas vezes em produto de consumo provisório, descartável, funcional, 

moldado segundo as exigências do freguês. Tal situação deforma radicalmente a fé cristã”68. 

                                                 
61 Cf. LEGORRETA. La ciudad latinoamericana, p. 26. 
62 Cf. MANCERA CASAS. Biblia y Ciudad, p. 16. 
63 Nesta linha se posiciona Vicente Ferreira: “O que acontece, apesar das tentativas de monopólio 

desses meios, cada vez mais almejados, é a explosão e multiplicação de Weltanschauungen (visões de mundo) 
a partir de rádio, televisão, jornais, redes virtuais. Uma questão que se torna difícil de ser controlada por uma 
pretensa mentalidade unitária. [...] passam a ter força aquelas racionalidades locais, minorias até então caladas 
pelas ideias da existência de uma única humanidade verdadeira a ser almejada.” FERREIRA, Vicente de Paula. 
Cristianismo não religioso: no pensamento de Gianni Vattimo. Aparecida SP: Santuário, 2015. p. 75-76. 

64 Há uma reflexão que procura enumerar e descrever, ainda que brevemente, as “cidades invisíveis 
religiosas”. Cf. BRAVO, Benjamín. Imaginários Urbanos. In: LEGORETTA (Dir.). Diez Palabras, p. 73-77. 
Cf. EG 74. 

65 TÀRRECH, Armand Puig; BARNOSELL, Joan Planellas. Documento Síntese. In: SISTACH. A 
Pastoral nas Grandes Cidades, p. 370. 

66 Cf. Ibid., p. 41-45. 
67 “A Pós-Modernidade inaugura uma nova época que tem sua maior expressão na pluralidade do real. 

Fatores como os meios de comunicação e a imposição da técnica impõem ao sujeito a necessidade de um novo 
pensamento. Capaz de interpretar a história, os valores a cultura como elementos criativos, dinâmicos, sempre 
situados em construções que não gozam de um sentido único, universal, perene, o pensamento enfraquecido 
fornece essa nova possibilidade de maneira particular porque coloca a razão diante de seus limites, sem, 
entretanto, desmerecer suas chances.” FERREIRA. Cristianismo não religioso, p. 95-96. 

68 LIBANIO. As lógicas da cidade, p. 133. 
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Neste contexto pós-moderno, urbanizado que permeia as cidades e também as áreas 

rurais; “A mentalidade urbana chega a todas as partes e apaga, em certa medida, as 

fronteiras entre o campo e a cidade, provocam processos de urbanização dos espíritos. Sem 

generalizar, e com matizes, parece que quase todos somos urbanos”69. O cristianismo vê-se 

ainda mais desafiado na contemporaneidade. A prática da fé, marcadamente comunitária 

desde as suas origens, tende a individualizar-se, a perder as suas referências eclesiais, 

privatizando-se e sendo guiada pelas escolhas e interesses de cada indivíduo. Essa 

privatização da fé é seguida por uma perda de sua dimensão social, uma vez que a dimensão 

pessoal ocupa o centro de toda busca religiosa: “A cidade exacerba o subjetivismo e o 

individualismo. A fé corre o risco de acompanhar tal processo”70. Neste sentido, França 

Miranda avalia o momento em que vivemos: 

No momento em que os membros da Igreja estão vivento nesta atual 
sociedade que os faz experimentar desafios existenciais, pluralidade nos 
discursos, ausência de referências sólidas, condicionamentos culturais, 
individualismo reinante, excesso de informações, aceleração do tempo, 
superficialidade da vida, é somente nessa situação concreta que poderão 
viver sua fé. Se continuarmos a insistir numa linguagem inadequada e 
ininteligível, embora correta e ortodoxa, [...] então a mensagem evangélica 
perde seu fascínio, sua força atrativa, sua potencialidade de despertar 
esperança e felicidade, de aliviar sofrimentos e encorajar iniciativas 
benéficas71. 

O mundo urbano desafia a ação evangelizadora da Igreja na atualidade. Desafia a 

linguagem pastoral e seus métodos, desafia as formas e estruturas eclesiais vigentes. Torna-

se uma exigência buscar conhecer e compreender o fenômeno urbano, para nele poder 

interagir e atuar a partir de critérios evangélicos. É o que postula Mancera Casas:  

o conhecimento do ‘urbano’ fundamento da reflexão sobre a 
evangelização, vai além de uma simples percepção imediata e de uma 
captação de dados sobre a cidade e se abre a todo um processo 
epistemológico e hermenêutico complexo que integra diversas categorias 
geográficas, econômicas, políticas, socioculturais e religiosas; que deve 
atender aos aspectos comuns e aos particulares, aos componentes 
estruturais e conjunturais, assim como a diagnósticos precisos e 
sistemáticos, globais e setoriais, seculares e religiosos e às projeções sobre 

                                                 
69 Cf. GALLI, Carlos María. Dios vive en la ciudad: hacia una nueva pastoral urbana a la luz de 

Aparecida y del proyecto misionero de Francisco. 4ª ed. Buenos Aires: Agape Livros, 2014. p. 114. “La 
mentalidad urbana llega a todas partes y borra, en alguna medida, las fronteras entre el campo y la ciudad, 
provocando procesos de urbanización de los espíritus. Sin generalizar, y con matices, parece que casi todos 
somos urbanos.” 

70 Cf. Ibid., p. 72. 
71 MIRANDA, França. A reforma de Francisco: fundamentos teológicos. São Paulo: Paulinas, 2017, 

p. 59. Grifos do autor. 
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os mesmos. Ademais é preciso considerar a cidade dentro do contexto da 
globalização e suas tendências, pois encontra nela seu centro de 
comunicação e expansão privilegiado72.  

Por sua vez, Libanio, em uma perspectiva realista e otimista, busca caminhos para a 

vivência da fé no mundo urbano. Ele contempla o mundo urbano como um “lugar 

heurístico”, - lugar de inventar, de fazer descobertas e de fazer descobrir. A partir do método 

indutivo e hermenêutico, ele analisa, a partir de dentro, “as lógicas da cidade: o impacto 

sobre a fé e sob o impacto da fé.” Ele busca identificar as interpelações que a cidade traz 

para a Revelação cristã e as interpelações da Revelação para a cidade na contemporaneidade. 

Esta perspectiva nos acompanhará como pano de fundo e será referência nos passos 

subsequentes desta pesquisa, ora explícita, ora implicitamente.  

Este amplo e desafiante mundo urbanizado questiona e instiga a Igreja em sua missão 

evangelizadora. A Conferência Episcopal Latino-Americana em Aparecida-SP encara esse 

desafio a partir de um ato de fé: “Deus habita na cidade” (DAp 514), sua presença “não 

precisa ser criada, mas descoberta, desvendada” (EG 71) e vê que os desafios da 

contemporaneidade exigem “uma nova pastoral urbana” (DAp 509-519)73. Pois, “um 

programa e um estilo uniformes e rígidos de evangelização não são adequados para esta 

realidade” urbana (EG 75). Torna-se necessário explicitar os traços mais pertinentes desta 

urgência da ação evangelizadora que busca uma nova forma de presença da Igreja no mundo 

urbano pós-moderno. 

9.4 Nova forma de presença no mundo urbano 

O Documento da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe 

coloca-se com clareza diante das novas circunstâncias do mundo atual. Por meio dele, fica 

claro, que a Igreja se vê desafiada em sua missão nos tempos atuais: “A Igreja é chamada a 

                                                 
72 Cf. MANCERA CASAS. Biblia y Ciudad, p. 16. “Se reconoce, entonces, que el conocimiento de lo 

‘urbano’ fundamento de la reflexión sobre la evangelización, va más allá de una simple percepción inmediata y 
de una captación de datos sobre la ciudad, y se abre a todo un proceso epistemológico y hermenéutico 
complejo que integra diversas categorías geográficas, económicas, políticas, socioculturales y religiosas; que 
debe atender a los aspectos comunes y a los particulares, a componentes estructurales u coyunturales , así como 
a los diagnósticos precisos y sistemáticos , globales y sectoriales , seculares y religiosos, y a las proyecciones 
sobre los mismos. Además, es necesario considerar la ciudad dentro del contexto de la globalización y sus 
tendencias, pues encuentra en ella su centro de comunicación y expansión privilegiado.” 

73 Aqui nos limitaremos a destacar a retomada da Conferência de Aparecida sobre ação da Igreja no 
mundo urbano. Não nos debruçaremos sobre a temática da crescente preocupação da Igreja com o processo de 
urbanização que remonta ao Concílio Vaticano II, às Conferências do Episcopado Latino Americano, 
sobretudo Medellín, Puebla e Santo Domingo e está presente em outros documentos pontifícios. Cf. GALLI. 
Dios Vive en la ciudad, p. 69-120. 
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repensar profundamente e a relançar com profundidade e audácia a sua missão nas novas 

circunstâncias latino-americanas e mundiais” (DAp 11). Importa lembrar que já na primeira 

parte do documento, Aparecida indica os traços da cultura urbana que se faz presente nas 

cidades:  

A cultura urbana é híbrida, dinâmica e mutável, pois amalgama múltiplas 
formas, valores e estilos de vida e afeta todas as coletividades. A cultura 
suburbana é fruto de grandes migrações de população, em sua maioria 
pobre, que se estabeleceu ao redor das cidades nos cinturões de miséria. 
Nessas culturas os problemas de identidade e pertença, relação, espaço 
vital e lar são cada vez mais complexos (DAp 58). 

Mas, para além de um olhar mais amplo e profundo sobre a realidade, Aparecida 

sinaliza uma Igreja mais viva e atuante, que seja presença verdadeiramente evangelizadora 

neste contexto atual. Urge um despertar missionário da Igreja capaz de colocá-la em “estado 

permanente de missão” (DAp 213 e 551). Anseia por uma nova forma de presença da Igreja 

no mundo urbano. O que implica ultrapassar uma pastoral de simples manutenção para uma 

pastoral “decididamente missionária” (DAp 370). 

Diante do mundo urbanizado, Aparecida trata especificamente da “pastoral urbana” 

(DAp 509-5-19), em uma perspectiva missionária e o faz dentro do Capítulo 10, dedicado 

aos “Nossos povos e Culturas”. Ou seja, o desafio da ação evangelizadora no mundo urbano, 

moderno, secularizado é abordado a partir da fé do povo e de sua cultura, de sua 

religiosidade, de sua “espiritualidade popular”, garantindo o primado da ação do Espírito, 

agente principal da nova evangelização (DAp 150), como afirmam os bispos na 

Conferência: 

Não podemos desvalorizar a espiritualidade popular ou considerá-la como 
modo secundário da vida cristã, porque seria esquecer o primado da ação 
do Espírito e a iniciativa gratuita do amor de Deus. A piedade popular 
contém e expressa um intenso sentido da transcendência, uma capacidade 
espontânea de se apoiar em Deus e uma verdadeira experiência de amor 
teologal. É também uma expressão de sabedoria sobrenatural, porque a 
sabedoria do amor não depende diretamente da ilustração da mente, mas da 
ação interna da graça. Por isso, a chamamos de espiritualidade popular. Ou 
seja, uma espiritualidade cristã que, sendo um encontro pessoal com o 
Senhor, integra muito o corpóreo, o sensível, o simbólico e as necessidades 
mais concretas das pessoas. É uma espiritualidade encarnada na cultura dos 
simples, que nem por isso é menos espiritual, mas que o é de outra maneira 
(DAp 263).  

A Conferência de Aparecida nos alerta para o fato de que estamos diante de uma 

nova situação, de uma “nova realidade social, plural, diferenciada e globalizada” que exige 
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“coragem e espírito profético” (DAp 345). E, para uma nova forma de presença da Igreja no 

mundo urbano, “o anúncio do Evangelho não pode prescindir da cultura atual. Esta deve ser 

conhecida, avaliada e em certo sentido assumida pela Igreja” (DAp 480).  

Seguindo o método indutivo (Ver-Julgar-Agir), o Documento trata da “pastoral 

urbana” a começar pelo “Ver” a realidade, pelas características das cidades contemporâneas 

(cf. DAp 509-513): “As grandes cidades são laboratórios dessa cultura contemporânea 

complexa e plural” (DAp 509), lugar “que se vão gestando e se impondo com uma nova 

linguagem e nova simbologia” que avança para o mundo rural (DAp 510), “acontecem 

complexas transformações socioeconômicas, culturais, políticas e religiosas que fazem 

impacto em todas as dimensões da vida” (DAp 511). Aparecida indica as diferentes 

categorias sociais que convivem nas cidades (cf. DAp 512) e sinaliza que a Igreja, desde 

suas origens, formou-se e propagou-se no contexto de grandes cidades, o que, sem 

menosprezar os enormes desafios, lhe dá aval para a realização da ação evangelizadora no 

contexto atual (cf. DAp 513).  

Na sequência, Aparecida busca o discernimento à luz da fé, momento do “Julgar” 

(cf. DAp 514-516). “A fé nos ensina que Deus vive na cidade, em meio a suas alegrias, 

desejos e esperanças, como também em meio a suas dores e sofrimentos. As sombras [...] 

violência, pobreza, individualismo e exclusão, não nos podem impedir que busquemos e 

contemplemos o Deus da vida também nos ambientes urbanos” (DAp 514). Esta certeza da 

presença de Deus vivo e atuante, na vida e nas pessoas da cidade, é o pressuposto para ação 

evangelizadora da Igreja no contexto urbano atual. Este pressuposto afasta o negativismo 

que insiste em olhar para a cidade sem esperança, como lugar do caos e reforça a perspectiva 

missionária de buscar realizar o projeto de Deus para a cidade. Levar adiante o projeto de 

Deus é a missão da Igreja por meio da “proclamação e a vivência da Palavra, a celebração da 

Liturgia, a comunhão fraterna e o serviço, especialmente aos mais pobres e aos que mais 

sofrem” (DAp 516). Aparecida aponta ainda uma série de binômios presentes no mundo 

urbano: tradição-modernidade, globalidade-particularidade, inclusão-exclusão, 

personalização-despersonalização, linguagem secular-linguagem religiosa, homogeneidade-

particularidade, cultura urbana-pluriculturalismo. Isto desafia a Igreja a ter um olhar mais 

amplo que acolha a pluralidade de respostas para atender a essas realidades tão distintas (Cf. 

DAp 512). 

Como pistas para o “Agir”, Aparecida destaca as linhas de uma “nova pastoral 

urbana”, trabalho que já se efetiva em vários centros urbanos (cf. DAp 517-518). O primeiro 

enfoque contempla iniciativas a serem implementadas ou reforçadas na ação evangelizadora 
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no mundo urbanizado, com acento em ações propositivas, mais missionárias em “rede de 

comunidades” e “comunidades ambientais”, solidária aos sofredores e priorizando as 

“periferias urbanas” (DAp 517). Depois destaca as atitudes e ações que devem ser 

desenvolvidas pelos agentes a fim de auxiliarem os crentes e não crentes a “encontrar em 

Cristo a plenitude da vida”. Isto passa pela adequação da linguagem, das estruturas, da 

organicidade da ação, dos processos de iniciação à vida cristã, pela formação permanente, 

pelas estratégias para chegar a todos os lugares, pessoas, grupos e movimentos... pela maior 

presença nos centros de decisão, pelo acompanhamento de leigos e leigas, pela 

descentralização dos serviços eclesiais e atenção especial à formação de novos presbíteros. E 

isso em função de uma efetiva ação evangelizadora no mundo urbanizado (cf. DAp 518). 

A presença e ação evangelizadora da Igreja no ambiente urbano há de se guiar por 

um olhar prospectivo e de esperança sobre a cidade. Deus se faz presente na cidade e em 

seus habitantes, nela há abertura para a acolhida de Deus. Essa presença da Igreja tem por 

missão revelar o rosto amoroso e misericordioso de Deus: “sua missão primeira, sobretudo 

numa época como a nossa cheia de grandes esperanças e fortes contradições, é a de 

introduzir a todos no mistério da misericórdia de Deus, contemplando o rosto de Cristo”74. E 

ainda, é a partir de dentro dos desafios e dos grandes problemas humanos que a Igreja deve 

propor a sua ação evangelizadora, deve ter a audácia de confessar que Deus mora na cidade. 

Em sintonia, segue a proposição de Carlos Galli que contraria a tese da secularização75: 

Na cidade, o homem percebe sua própria modernidade e, portanto, sua 
secularidade. Lá, onde ele encontra o espelho de sua obra, ele deve dar 
lugar ao seu desejo por Deus. As novas experiências religiosas urbanas 
mostram a encarnação da fé nas formas modernas de cultura e contradizem 
a tese principal da teologia da secularização, ligada a uma certa sociologia 
da modernização. Ela via a cidade como o espaço típico da absoluta 
autonomia do ser humano e do fim visível da religião na vida pública. 
Reproduziu a pretensão babélica de construir um projeto associativo e 
operativo sem Deus. Tal imoderação contrasta com a experiência da fé em 
um Deus próximo a toda cultura e com o coração religioso dos povos, 
como se vê nas viagens dos últimos papas e nas jornadas mundiais da 

                                                 
74 PAPA FRANCISCO. Misericordiae Vultus: Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia. Disponível em: <http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-
francesco_bolla_ 2015 0411_misericordiae-vultus.html>. Acesso em: 22 abr. 2020. 

75 É extremamente complexo o tema da secularização, não o desenvolveremos aqui. Apenas para 
sinalizar, Friedrich Gogarten, nos anos 50 do séc. XX, foi um dos primeiros que a teorizou. Ele falou das 
origens bíblicas da secularização. J. B. METZ, no contexto da teologia política, nos anos 60 nos fala de 
“desprivatização” da fé, em oposição à teologia da secularização que circulava na época, no contexto da 
subjetividade moderna individualista. Porém na Gaudium et Spes 36, o Concílio nos fala de “autonomia” do 
mundo em relação à religião (mas não de Deus). 
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juventude em diferentes cidades. Deus está à mesma distância de todas as 
épocas e cidades, embora nem todos estejam à mesma distância de Deus76. 

Para o desempenho desta ação evangelizadora no meio urbano, a Igreja deve ser 

capaz de escutar todas as vozes que manifestam a presença de Deus. De modo especial, 

atenta ao zelo com a dignidade humana, atenta aos últimos da sociedade, aos mais frágeis e 

empobrecidos, os excluídos, os pobres, os culturalmente diferentes. Desafio ainda maior, 

como salientado por Libanio: “A cultura pós-moderna rouba dos pobres a esperança em 

projetos libertadores. Fragmenta a grande narrativa da libertação em pequenos relatos 

biográficos e consoladores. Favorece o surgimento do neopaganismo, que apostrofa o 

Cristianismo por causa de sua visão igualitária e de preferência pelos pobres”77. 

Ter presente que “a opção pelos pobres é uma das peculiaridades que marca a 

fisionomia da Igreja latino-americana e caribenha” (DAp 391). Ou seja, Cristo se faz 

presente no pobre e o pobre presente em Cristo, como atestou o Papa Bento XVI, no 

discurso inaugural da Conferência de Aparecida: “a opção preferencial pelos pobres está 

implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com 

sua pobreza” (DAp 392). Deste modo: “Tudo o que tenha relação com Cristo tem relação 

com os pobres, e tudo o que está relacionado com os pobres clama por Jesus Cristo: ‘Tudo 

quanto vocês fizeram a um destes meus irmãos menores, o fizeram a mim’ (Mt 25, 40)” 

(DAp 393). 

O Papa Francisco, atento às mudanças do nosso tempo percebe a ruptura que se 

produziu na “transmissão geracional da fé cristã no povo católico” (EG 70) e ele insiste em 

uma pastoral urbana (cf. EG 71-75), pois, “muitas vezes os citadinos lutam para sobreviver 

e, nesta luta, esconde-se um sentido profundo da existência que habitualmente comporta um 

profundo sentido religioso” (EG 72). E ainda, “é preciso não esquecer que a cidade é um 

âmbito multicultural” (EG 74). Certo de que “Deus não se esconde aos que O buscam de 

coração sincero, ainda que o façam tateando, de maneira imprecisa e incerta” (EG 71), a 

tarefa evangelizadora da Igreja é descobrir, nomear, apontar, ajudar a captar a presença de 
                                                 

76 Cf. GALLI, Dios vive en la ciudad, p. 161. “En la ciudad, el hombre percibe su propia modernidad 
y, por ende, su secularidad. Allí, donde encuentra el espejo de su obra, hay que dar cauce a su deseo de Dios. 
Las nuevas vivencias religiosas urbanas muestran la encarnación de la fe en formas modernas de cultura y 
contradicen la tesis principal de la teología de la secularización, ligada a una determinada sociología de la 
modernización. Aquella veía a la ciudad como el típico espacio de la autonomía absoluta del ser humano y del 
fin visible de la religión en la vida pública. Reproducía la pretensión babélica de construir un proyecto 
asociativo y operativo sin Dios. Tal desmesura contrasta con la experiencia de la fe en un Dios cercano a toda 
cultura y con el corazón religioso de los pueblos, como se ve en los viajes de los últimos papas y en las 
jornadas mundiales de la juventud en distintas urbes. Dios está a la misma distancia de todas las épocas y 
ciudades, aunque no todas estén a la misma distancia de Dios.” 

77 LIBANIO. A dimensão conflituosa da missão. Op. Cit. p. 47. 
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Deus vivo e atuante não apenas na cidade, mas em perspectiva “glocal”, neste mundo 

urbanizado78.  

Neste ambiente urbano, pós-moderno, as tentativas de tutelas e controle sobre as 

pessoas são encaradas com muita resistência. Há um processo de emancipação na sociedade 

e na Igreja. Não se nega a religião, permanece uma busca da transcendência, mas há uma 

rejeição do peso das instituições sobre as pessoas. Em nossas paróquias e comunidades, a 

migração silenciosa, sobretudo da parte dos jovens, para outras igrejas revelam um fuga 

desta tutela. E já há esforços consideráveis na linha de uma nova pastoral urbana, mais 

fraterna, com liberdade e busca de proximidade com as pessoas: 

Dentro de tal pastoral urbana, desaparece também a imagem tradicional de 
toda pastoral: a ovelha a ser guiada. As novas palavras-chave de sua 
evangelização se tornam em vez disso as seguintes: autonomia em vez de 
obediência, participação também nas estruturas de decisão, diálogo em vez 
de imposição, escutar em vez de ordenar, amor em vez de ameaça com 
sanções, serviço em vez de poder, corresponsabilidade em vez de 
obediência cega79. 

Em suas últimas Diretrizes de Ação Evangelizadora, a Igreja do Brasil apresenta uma 

maior preocupação com a evangelização em um país cada vez mais urbano. Ela parte do 

princípio de que este mundo urbanizado “é lugar da presença de Deus, espaço aberto para a 

vivência do Evangelho” e que “a descoberta desta presença se realiza dentro das culturas” 

(CNBB 109, n. 10-11). Mas, ao mesmo tempo, a cultura urbana representa um dos desafios 

mais relevantes à sua missão, pois no mundo urbanizado, as pessoas, a todo o tempo, têm de 

fazer escolhas, pois, trata-se de um ambiente fortemente marcado pela “tendência ao 

imediatismo, à diversificação e à fragmentação” (CNBB 109, n. 28).  

Para a evangelização no mundo urbano, a Igreja do Brasil assume para si as 

perspectivas apresentadas pelo Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium 
                                                 

78 Uma das autoridades em termos de reflexão sobre ação evangelizadora da Igreja na cidade, Carlos 
María Galli sinaliza vários eixos para uma nova evangelização neste contexto urbano atual. A partir de 
Aparecida que nos convida a contemplar a Deus que “vive na cidade”, a nova evangelização há de ter a 
“audácia de formular a pergunta sobre Deus a partir de dentro dos grandes problemas humanos”; ajudar os fiéis 
leigos e leigas a “escutar a voz do Senhor” que ressoa na intimidade das consciências em meio às contradições 
da cidade; “reformular a fé e religiosidade” em meio a um busca religiosa difusa devido à pluralidade de 
ofertas religiosas com suas ambiguidades; “recriar a linguagem simbólica e ritual da fé” pois esta é a 
"linguagem espontânea e original da religião”; requer uma “espiritualidade urbana, laical e popular” que leve a 
um compromisso histórico de transformação das realidades; sair de uma “pastoral do refúgio” para uma 
audácia pastoral; favorecer “uma experiência religiosa autêntica integral” que contemple a oração pessoal, bem 
como a participação na liturgia comunitária; favorecer o processo de “inculturação litúrgica”; desenvolver uma 
pastoral de iniciação à vida cristã que contemple a “relação entre a piedade batismal e prática eucarística, rumo 
à plenitude da vida cristã. Cf. GALLI. Dios vive en la ciudad, p. 161-170. 

79 BLANK, Renold. Ovelha ou Protagonista: A Igreja e a nova autonomia do laicato no século 21. 
São Paulo: Paulus, 2006. p. 26. 
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(cf. EG 71-75; CNBB 109, n. 32-33). Estas perspectivas apontam as culturas urbanas como 

ponto de partida para a ação evangelizadora na contemporaneidade: “São culturas em 

contínuo processo de transformação, de recriação, onde coabitam angústias e buscas de ‘apoio 

e sentido para a vida’, onde existem conflitos, mas também ‘solidariedade, fraternidade, desejo 

de bem, de verdade, de justiça’” (CNBB 109, n. 32). Para esta ação evangelizadora, a Igreja 

do Brasil elege como prioridade as “pequenas comunidades eclesiais missionárias”80 (CNBB 

109, n. 33 e 40), inseridas, de forma concreta, nas mais variadas situações. Estas seriam 

capazes de oferecer “ambiente e meios para a iniciação à vida cristã e para uma formação 

sólida, integral e permanente” (CNBB 109, n. 36) e, poderiam recriar, no contexto atual, o 

processo de inculturação do Evangelho desenvolvido nas origens do cristianismo: 

Na evangelização do mundo urbano atual, é fundamental recorrer às 
origens do cristianismo, onde o processo de inculturação permitiu que o 
Evangelho chegasse a tantas culturas diferentes. “Importa evangelizar, não 
de maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de 
maneira vital, em profundidade e isto até às suas raízes, a civilização e as 
culturas” (EN 20). A encarnação do Verbo divino é o critério de toda a 
inculturação. Por isso, “o que se deve procurar é que a pregação do 
Evangelho, expressa com categorias próprias da cultura onde é anunciado, 
provoque uma nova síntese com essa cultura” (EG 129) (CNBB 109, n. 
38). 

O estar atento às pessoas em suas situações e necessidades, à realidade urbana em 

suas dimensões subjetivas e objetivas ajuda a descobrir pistas para a ação evangelizadora da 

Igreja no mundo urbano atual. Os feridos à beira do caminho apontam aos passantes o que 

fazer, no entanto, é preciso ter a percepção do Samaritano: ver, sentir compaixão, cuidar (cf. 

Lc 10,31-34). São múltiplos os desafios e as realidades do mundo urbano. Uma única forma 

de ação e/ou de presença eclesial, não dá conta de responder à multiplicidade de contextos e 

situações. A ação evangelizadora da Igreja no mundo urbano há de ser inculturada e 

misericordiosa, mas também plural, diversificada, ciente de que diante de desafios plurais é 

preciso respostas plurais, só assim poderá ser protagonista das transformações que vislumbra 

por meio do Evangelho. 

                                                 
80 Importa frisar que o termo “pequenas comunidades” não deve ser tomado no sentido demasiado 

amplo a ponto de identificar qualquer grupo, pastoral, movimento ou novas comunidades, sob o risco de 
empobrecer o conceito de “comunidade”, pois, poderia indicar lugar no qual pessoas anônimas buscas um 
serviço ou cumprem alguma obrigação. Comunidade implica um núcleo básico que se funda na reciprocidade e 
na gratuidade. Para uma visão mais ampla desta problemática. Cf. COUTINHO, Sérgio Ricardo. CEBs e 
“pequenas comunidades”: Identidades e diferenças. In: OROFINO, Francisco; COUTINHO, Sérgio Ricardo; 
RODRIGUES, Solange (Orgs.). CEBs e os desafios do mundo contemporâneo. São Paulo: Paulus, 2012, p. 85-
99. 
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Tendo presente a missão da Igreja diante do contexto atual, buscamos identificar de 

que forma os elementos constitutivos da dinâmica do MOBON podem contribuir para 

responder aos desafios da ação evangelizadora na Igreja do Brasil. 

 

CAPÍTULO 10 - CONTRIBUIÇÃO DA DINÂMICA DO MOBON AOS DESAFIOS 

DA AÇÃO EVANGELIZADORA NA IGREJA DO BRASIL 

O Concílio Vaticano II, na busca de diálogo com a modernidade, explicita a natureza 

missionária da Igreja: “A Igreja peregrina é por sua natureza missionária. Pois ela se origina 

da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai” (AG 2). 

Na mesma linha, a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, explicita que 

“Jesus foi o primeiro evangelizador” (EN 7) e a Igreja é chamada a dar continuidade à sua 

missão: “evangelizar constitui [...] a felicidade e a vocação própria da Igreja, sua identidade 

mais profunda. Ela existe para evangelizar” (EN 15). Mais recentemente a Conferência de 

Aparecida retoma essa ênfase missionária ao assinalar que a Igreja é chamada a anunciar a 

“Boa Nova de Jesus Cristo” (DAp 380, 381) e “tem como missão própria e específica 

comunicar a vida de Cristo” (DAp 386).  

A Conferência de Aparecida explicita que “o conteúdo fundamental dessa 
missão, é a oferta de vida plena para todos. Por isso, a doutrina, as normas, 
as orientações éticas e toda a atividade missionária das Igrejas, deve deixar 
transparecer essa atrativa oferta de vida mais digna” (DAp 361). 

Por sua vez, o Papa Francisco anseia por uma Igreja que se coloque “em saída” para 

o alegre anúncio do evangelho: “hoje todos somos chamados a esta nova ‘saída’ 

missionária” (EG 20), por uma Igreja “em estado permanente de missão” (EG 25). 

Entendemos que a dinâmica de ação evangelizadora do MOBON, no conjunto dos 

elementos que a compõem, tem uma contribuição singular a oferecer para a Igreja do Brasil. 

No entanto, ressalva-se aqui que não há uma pretensão de apresentar a dinâmica de 

evangelização do MOBON como uma espécie de “modelo” a ser divulgado e/ou 

transplantado para outras paróquias e/ou Igrejas Particulares. O intuito é demonstrar que os 

elementos constitutivos de sua dinâmica podem servir de inspiração, luz ou de referência 

para outras iniciativas de ação evangelizadora. De forma modesta, o MOBON procura estar 

a serviço da Igreja, a serviço do Reino. A sua dinâmica, nascida a partir de baixo, em meio 
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aos pobres, representa uma simples oferta, uma forma de colaborar e de somar forças na 

missão evangelizadora da Igreja.  

O objetivo é demonstrar que a dinâmica da ação evangelizadora do MOBON é um 

serviço continuado de animação bíblica popular (1), que incentiva e aposta no dinamismo 

evangelizador dos leigos (2), que se enraíza na Igreja local(3) faz uso de uma linguagem 

simbólico-cultural(4), fomenta o cultivo de uma espiritualidade cristã libertadora(5) e busca 

promover uma ação missionária a serviço da vida humana e do planeta(6). 

Em cada um destes pontos serão sinalizadas experiências pastorais e/ou linhas de 

ação, eleitas nos recentes documentos do Magistério, que indicam o caminho a ser 

percorrido pela Igreja em sua ação evangelizadora na contemporaneidade. Não se trata de 

uma abordagem exaustiva, devido à enorme complexidade que envolve cada um dos pontos 

elencados, mas suficientemente indicativa que permita averiguar a pertinência da dinâmica 

do MOBON neste contexto de uma sociedade pós-moderna urbanizada. 

Na atualidade, assim como toda a Igreja, a dinâmica de ação evangelizadora do 

MOBON, vê-se desafiada: Qual o futuro desta dinâmica de evangelização? Que perspectivas 

tem o MOBON para responder aos desafios atuais? O que precisa ser revisto em sua ação 

evangelizadora diante deste novo cenário pós-moderno, urbanizado, digital? Na busca de 

respostas a estes questionamentos, a partir de experiências bem sucedidas já em andamento 

e das diretrizes apontadas pela Igreja, procura-se tratar cada um destes elementos que 

compõem a dinâmica de evangelização do MOBON, bem como identificar os seus pontos 

fortes e os limites a serem superados. 

10.1 Serviço continuado de animação bíblica popular 

Desde suas origens, a dinâmica de trabalho que veio a constituir-se como Movimento 

da Boa Nova, revela-se um serviço de evangelização que acontece de forma continuada e 

tem um cunho marcadamente bíblico. Trata-se de uma dinâmica que aposta na força da 

Palavra de Deus nas mãos e no coração do povo. Nas mãos no sentido de ter contato, 

conhecer a Palavra, levar a pessoa a ter intimidade com a Bíblia. No coração, por cultivar 

uma leitura espiritual, que procura dar sentido à vida, por isso deve ser amada, praticada, 

testemunhada na vivência cotidiana. 

O MOBON investe no cultivo da leitura popular libertadora da Bíblia, 
numa perspectiva hermenêutica existencial humanista, nos diversos cursos 
que oferece e, de modo especial, na dinâmica que cria com a caminhada de 
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animação dos círculos bíblicos ou grupos de reflexão onde se discutem os 
problemas, se superam miopias, se partilham a vida e os desafios que 
precisam ser enfrentados juntos. Investe, igualmente, na formação da 
consciência crítica e autocrítica do ser cristão adulto no seio da Igreja e da 
sociedade. Seu objetivo é a crescente promoção do ser cristão 
compromissado e inserido na vida eclesial local e na transformação das 
estruturas injustas da sociedade em que vive81. 

Como pode ser visto na primeira parte desta pesquisa, em seu percurso histórico, 

passando por diferentes fases, a Bíblia foi o eixo e a base para toda a ação evangelizadora 

desenvolvida pelo MOBON. O incentivo para que a Bíblia estivesse nas mãos do povo, quer 

nos cursos de formação com os dirigentes leigos, quer nos cursos dados por estes a outros 

leigos das comunidades, nos grupos de reflexão, plenários, etc., foi uma característica 

marcante desta dinâmica. É uma constante, a motivação para ter a Bíblia em mão em toda e 

qualquer atividade eclesial. Não raro, até em atividades sociais, a Bíblia continuava nas 

mãos do povo. Como pode ser visto na segunda parte desta pesquisa, revela-se um trabalho 

de leitura popular da Bíblia, que ajuda e incentiva o povo a ler a Palavra de Deus de frente 

para a realidade, por meio do círculo hermenêutico, fazendo a ligação entre o texto, o 

contexto e a realidade82. A dinâmica de leitura popular da Bíblia desenvolvida pelo 

MOBON revela-se como um caminho de “animação bíblica da vida e da pastoral”83. 

Para servir como referencial de análise da dinâmica de evangelização do MOBON, 

indicamos algumas iniciativas de trabalho bíblico popular, com resultados positivos, 

desenvolvidos no contexto de mundo atual, pós-moderno e urbanizado: um trabalho bíblico 

desenvolvido na Colômbia, outro na França e na Bélgica e um terceiro, na Espanha. Com 

estas iniciativas frutuosas procura-se evidenciar que a Palavra de Deus, refletida em 

pequenos grupos, se destaca como um caminho de resposta aos desafios da evangelização na 

contemporaneidade. Cada uma delas tem características e contornos próprios, mas trazem 

consigo a centralidade da Palavra nas mãos do povo e o caráter de participação ativa dos 

seus integrantes. Eis, em breve síntese, as experiências: 

 

                                                 
81 GUIMARÃES, Edward Neves Monteiro de Barros. MOBON: uma abordagem teológico-pastoral. 

In: SILVA, Fermento, p. 97. 
82 Cf. Parte II - 8.3. O método de leitura bíblica do MOBON, p. 239. 
83 A “animação bíblica da vida e da pastoral” é contemplada como uma das cinco urgências na ação 

evangelizadora na Igreja do Brasil e figura, expressamente como tal, nas suas Diretrizes Gerais de Ação 
Evangelizadora (cf. CNBB 94, n. 44-55; CNBB 102, n. 47-54). E ainda como um dos pilares da comunidade 
eclesial (cf. CNBB 109, n. 88-92). 
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a. Leitura urbana e comunitária da Bíblia. 

Um Sínodo Arquidiocesano realizado em Bogotá, na Colômbia, entre 2014 e 2015, 

na busca de descobrir caminhos para a evangelização na cidade, aponta a importância 

decisiva do recurso primordial à Palavra de Deus. Este recurso não apenas deu vida nova à 

Igreja local como fez suscitar importantes iniciativas de solidariedade e caridade, 

especialmente com os mais necessitados, no contexto das grandes cidades: 

Neste sentido, a Igreja em Bogotá tem sido muito ativa para que a 
mensagem do Evangelho seja encontrada pelos fiéis, não unicamente na 
liturgia, mas na televisão, na internet, nos pequenos missais impressos que 
chegam a muitíssimas pessoas com as leituras bíblicas de cada dia, sem 
falar dos incontáveis grupos bíblicos que salpicam espiritualmente a grande 
cidade. Certamente o Sínodo deu um grande impulso ao que poderíamos 
denominar a pastoral bíblica e com ela a Igreja Arquidiocesana encontrou 
um modo muito apropriado para fazer-se presente na vida de seus filhos e 
filhas. Este recurso decidido à Palavra de Deus se assemelha seguramente 
às palavras de ânimo e consolo que o Bom Samaritano dirigiu ao viajante 
assaltado e abandonado no caminho84. 

Neste relato aparece a proximidade do Evangelho com as pessoas, favorecida pelos 

incontáveis grupos que tornam a Igreja presente em toda a grande cidade. O Sínodo de 

Bogotá também chega à conclusão que o avanço na evangelização foi exitoso devido à 

clareza de que, na Igreja local, todos os seus membros eram responsáveis pela caminhada e 

não apenas o clero e seus colaboradores imediatos. Isto provocou um novo impulso que veio 

a ser chamado de “sadia criatividade pastoral” e cujos frutos mais consistentes, na cidade, 

foi a “multiplicação das pequenas comunidades, que têm como eixo o trabalho bíblico”. E 

foi por meio destas pequenas comunidades que muitos batizados encontraram um meio de 

alimentar a sua fé e vivê-la comunitariamente85. Vê-se aí a importância da centralidade da 

Palavra de Deus, o enraizamento na Igreja local, o envolvimento dos leigos como sujeitos da 

ação evangelizadora, que desperta a criatividade pastoral, fortalece as pequenas 

comunidades e se torna um caminho para a vivência da fé, ou seja, um caminho de Iniciação 

                                                 
84 Cf. MÉRCHAN, Rafael Brigard. Una pregunta, muchas respuestas. Lectura de actualización 

pastoral del Sexto Sínodo Arquidiocesano de Bogotá. In: CAMARGO CORTÉS, Alberto (Dir.). Hacia la 
Ciudad de la Misericórdia: Rutas de Pastoral Urbana. Bogotá: Grafismo Editores, 2015, p. 41. “En este sentido 
la Iglesia en Bogotá ha sido muy activa para que el mensaje del Evangelio sea encontrado por los fieles, no 
únicamente en la liturgia, sino en la televisión , la internet, los pequeños misales impresos que llegan a 
muchísimas personas con las lecturas bíblicas de cada día, por no hablar de los incontables grupos bíblicos que 
salpican espiritualmente la gran urbe. Ciertamente el Sínodo dio un impulso grande a lo que podríamos 
denominar la pastoral bíblica y con ello la Iglesia Arquidiocesana encontró un modo muy apropiado para 
hacerse presente en la vida de sus hijos e hijas. Este recurso decidido a la Palabra de Dios se asemeja 
seguramente a las palabras de ánimo y consuelo que el Buen Samaritano dirigió al viandante asaltado y 
abandonado en el camino.” 

85 Cf. Ibid., p. 42-43. 
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à vida Cristã. A atenção volta-se mais para o trabalho bíblico, estes outros elementos serão 

retomados oportunamente no conjunto da dinâmica de evangelização. 

A experiência de Bogotá, na Colômbia, realça a importância e a centralidade da 

Bíblia para a ação evangelizadora no meio urbano. Trata-se das “Casinhas Bíblicas”, uma 

proposta de leitura urbana e comunitária da Bíblia, em pequenos grupos, por meio da qual há 

de um “ir e vir entre o texto e a vida”, um movimento que vai da Palavra à vida e da vida à 

Palavra:  

Inicialmente, as Casinhas Bíblicas foram concebidas como um espaço de 
empoderamento popular, de exercício espiritual e de construção de tecidos 
comunitários em que os habitantes do bairro, adultos e jovens, puderam 
reunir-se semanalmente em grupos pequenos (de 10 a 20 pessoas mais ou 
menos) para partilhar a leitura da Bíblia, na casa de qualquer participante 
voluntário que estivesse disposto a abrir as portas de sua casa para a 
realização destes encontros86. 

Esta iniciativa revela-se uma força transformadora por meio da Palavra e produz 

efeitos éticos e políticos na vivência concreta das pessoas e comunidades: 

a prática pastoral das Casinhas Bíblicas é um cenário no qual se abrem para 
ela (Cecília) outros modos possíveis de relação consigo mesma e com o 
outros, nos quais ela descobre que pode pensar por si mesma; que pode 
falar com outros em condições de igualdade com respeito e apreço por suas 
palavras, reflexões e vivências; inclusive participar de um papel de 
liderança em um projeto comunitário animado pelo impulso de transformar 
o tecido de relações sociais do bairro. [...] nas práticas de leitura bíblica das 
Casinhas, a verdade do texto bíblico só emerge na leitura comunitária, 
horizontal, na qual a vida de cada um é igualmente importante e decisiva 
para produzir o sentido do texto bíblico87. 

                                                 
86 OSPINA, Carlos Manrique; PORRAS, Laura Quintana. La experiencia de las Casitas Bíblicas: 

Efectos ético-políticos del ir y venir entre el texto y la vida. In: CAMARGO CORTÉS, Alberto (Dir.). Hacia la 
Ciudad, p. 214-243. Cito, p. 215. “Inicialmente, las Casitas Bíblicas fueron concebidas como un espacio de 
empoderamiento popular, de ejercicio espiritual y de construcción de tejidos comunitarios en que los habitantes 
del barrio, adultos y jóvenes, se pudieran reunir semanalmente en grupos pequeños (de diez a veinte personas 
más o menos) a compartir la lectura de la Biblia, en la casa de cualquier participante voluntario que estuviese 
dispuesto a abrir las puertas de su hogar para la realización de estos encuentros.” 

87 Cf. Ibid., p. 227. “Como lo muestra el testimonio de Cecilia, la práctica pastoral de las Casitas 
Bíblicas es un escenario donde se abren para ella otros modos posibles de relación consigo misma y con los 
otros, en los cuales ella descubre que puede pensar por sí misma; que pueda hablar con otros en condiciones de 
igualdad y con respeto y aprecio por sus palabras, reflexiones y vivencias; e incluso que puede participar en un 
rol de liderazgo en un proyecto comunitario animado por el impulso de transformar el tejido de relaciones 
sociales del barrio. [...] en las prácticas de lectura bíblica de las Casitas, la verdad del texto bíblico solo emerge 
en la lectura comunitaria, horizontal, donde la vida de cada quien es igualmente importante y decisiva para 
producir el sentido del texto bíblico.” 
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O projeto das “Casinhas Bíblicas” revela-se um “caminho de pedagogia e 

espiritualidade urbana”88. Traz no seu bojo a preocupação em despertar as pessoas para que 

se tornem sujeitos eclesiais e sociais e formem comunidades capazes de exercer a sua 

cidadania no mundo urbano.  

O texto bíblico possui um caráter catequético, o que quer dizer que produz 
“ressonância” (este é o significado da palavra grega catequeo) por dentro 
das pessoas, de tal maneira que estas buscam “amoldar” sua vida de acordo 
com o sentido educativo do texto. Na leitura urbana da Bíblia buscamos 
espaços e momentos propícios para “centrarmos” discipularmente na 
Palavra de Deus, e escutando-a “por dentro” (feliz expressão da Dei 
Verbum, 25) demos passos a um bom viver urbano. Não se vai à Bíblia 
para “saber de Bíblia”, mas para fazer ressoar seu profundo e desafiante 
sentido em nossa interioridade e cotidianidade urbana89.  

b. “Pastoral de gestação” 

Na mesma linha de buscar respostas aos desafios do mundo urbano, porém, em um 

contexto ainda mais marcado pela secularização, está uma iniciativa similar em andamento 

na França e na Bélgica, mas com características e contornos próprios. Similar já no nome: as 

“Casas Bíblicas” correspondem a uma prática pastoral de grupos bíblicos abraçada por 

várias dioceses, suscitando encontro regulares de cristãos para a escuta da Palavra, 

deixando-se transformar por ela: “Trata-se menos de um projeto pastoral organizado do que 

do cuidado de aproveitar as ocasiões, ou até de suscitá-las na convicção de que este é, de 

fato, um apelo atual do Espírito"90. A Palavra de Deus, refletida em pequenos grupos, 

revela-se central na proposta pastoral como elemento que gera consciência, transforma a 

vida e fortalece o engajamento na comunidade, é como se criasse condições para um novo 

nascimento: 

A escuta da Palavra nas Escrituras promove cada um naquilo que ele tem 
de único; ela o situa de verdade frente a Cristo e, ao fazê-lo, permite-lhe 
tomar decisões conscientes na sua vida. Desse ponto de vista, a ação 

                                                 
88 Cf. TORRES MILLÁN, Fernando. Casitas Bíblicas: un camino de pedagogía y espiritualidad 

urbana. In: CAMARGO CORTÉS, Alberto (Dir.). Hacia la Ciudad, p. 295-309. 
89 Cf. TORRES MILLÁN, Casitas Bíblicas, p. 306. “El texto bíblico posee un carácter catequético, lo 

que quiere decir que produce ‘resonancia’ (este es el significado de la palabra griega catequeo) por dentro de 
las personas, de tal manera que éstas buscan ‘amoldar’ su vida de acuerdo al sentido educativo del texto. En la 
lectura urbana de la Biblia buscamos espacios y momentos propicios para ‘centrarnos’ discipularmente en la 
Palabra de Dios, y escuchándola ‘por dentro’ (feliz expresión de Dei Verbum, 25) demos pasos hacia una buen 
vivir urbano. No se va a la Biblia para ‘saber de Biblia’, sino para hacer resonar su profundo y desafiante 
sentido en nuestra interioridad y cotidianidad urbana.” 

90 DUMAS, Odile Ribadeau; BACQ, Philippe. Palavra de Deus e pastoral de gestação. In: BACQ, 
Philippe; THÉOBALD, Christoph. Uma nova oportunidade para o Evangelho: para uma pastoral de gestação. 
Prior Velho: Paulinas, 2013. p. 131. 



 

285 

pastoral vai insistir sobre o acompanhamento, a camaradagem, as relações 
de proximidade, a pastoral transformada em arte, a arte de ajudar a cada 
um a viver à altura da sua consciência. Ao fazê-lo, os cristãos geram-se 
mutuamente para levarem uma vida autêntica. A escuta da Palavra coloca 
ainda cada um em relação com os outros crentes que se confirmam e se 
corrigem mutuamente na fé: [...] (1Ts 5,14-15). A arte pastoral consiste 
aqui em favorecer essa atitude no seio das comunidades. A forma de existir 
e a qualidade da relação tornam-se primordiais: elas serão sinais91. 

Esta forma de encontro com a Palavra está na base do que vem sendo chamado de 

“Pastoral da Gestação”92 e tem sido apresentada como um caminho de ação evangelizadora 

neste contexto de mundo pós-moderno e urbanizado. Desafio ainda maior, pois marcado por 

uma pressão de “exculturação do catolicismo”93 e por um processo “secularização interna” 

que indica um enfraquecimento da influência religiosa no conjunto da sociedade, aceita 

como legítima pelo próprio grupo religioso, correndo o risco de levar a uma “implosão 

cultural e institucional”94. Frente a isso, a “Pastoral de Gestação” desenvolve uma proposta 

ligada a encontros que podem ser realizados em lugares e situações diversas, marcados, 

“qualificados pelo Evangelho”, por meio da reflexão bíblica em grupo.  

Esses encontros podem produzir-se em grupos bíblicos, cada vez mais 
frequentados por pessoas de todas as proveniências; mas outros lugares 
também são propícios como a força impulsionadora dessa obra. O ponto 
essencial é a sensibilidade frente àquilo que pode nascer nesses momentos 
sempre inesperados: uma nova confiança na vida e a coragem de ser95. 

Trata-se de criar condições para que o Evangelho nasça naquele que o recebe, 

propicie meios para que este faça a experiência de que a Palavra já agia nele, mesmo antes 

deste reconhecimento, configurando a chamada “pastoral de gestação”.  

 

                                                 
91 DUMAS; BACQ. Palavra de Deus, p. 134. 
92 “A pastoral de gestação não é, portanto, uma pastoral entre outras, e menos ainda uma técnica ou 

um procedimento particular, mas uma maneira de 'remontar' ao próprio princípio da pastoralidade - àquilo 
que torna possível o nascimento e o amadurecimento da fé -, o que se torna possível e plausível graças a uma 
situação de erosão institucional e cultural da Igreja, que dá lugar a novos 'partos'.” THEOBALD, Christoph. 
Hoje é o "tempo favorável". Para um diagnóstico teológico do tempo presente. In: BACQ. THÉOBALD. Uma 
nova oportunidade, p. 83. 

93 "O inquietante enfraquecimento das instituições cristãs na Europa, ou até aquilo que é chamado, na 
França, 'a exculturação do catolicismo', faz com que a presença dos cristãos pareça perder-se na sociedade 
como uma gota de água no mar. Sente-se, então, a grande tentação de recorrer aos inquéritos sociológicos ou à 
análises da sociedade para encontrar as 'falhas' por onde se poderia infiltrar a fé que a tradição nos legou." Cf. 
Ibid., p. 58.  

94 Cf. Ibid., p. 60-62. 
95 Ibid. p. 86. 
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c. Os “grupos de Jesus” 

Na busca de responder aos desafios para a vivência da fé no contexto atual, em 

vários lugares da Espanha e espalhando-se para outros países, multiplicam-se os “grupos de 

Jesus”. José Antônio Pagola, tendo presente as exigências da Evangelii Gaudium, faz uma 

proposta de “voltar a Jesus” a fim de que as pessoas possam recuperar a sua identidade 

como seus discípulos e seguidores no mundo de hoje. Para isso, aposta no Evangelho como 

principal instrumento de renovação através do que ele chama: “os grupos de Jesus”96:  

“Grupos de Jesus” é o nome de um projeto que, nestes tempos, está sendo 
posto em prática em diversos lugares na Espanha. Seu nascimento é fruto 
de uma convicção básica. A renovação evangélica da Igreja dependerá, em 
boa parte, do desenvolvimento de pequenos grupos e comunidades que se 
comprometam a atualizar hoje a experiência primeira vivida junto a Jesus 
por aquele primeiro grupo de discípulos e discípulas que ouviram seu 
chamado e o seguiram97.  

Estes grupos, formados em geral por leigos e leigas, não têm locais próprios e se 

constituem como espaços de liberdade e são abertos a qualquer pessoa que queira fazer a 

experiência de encontro com o Senhor por meio da escuta e reflexão do Evangelho. São 

grupos espontâneos, que não exigem preparação prévia, que não querem substituir outros 

grupos existentes e que se formam e se multiplicam pela força da “atração de Jesus e por 

contágio do Evangelho”. O objetivo maior é que as pessoas se deixem transformar pela força 

do Evangelho, a fé vai sendo aprendida não como uma obrigação, mas uma atração por 

Jesus e seu projeto de vida98. No espírito da proposta de Francisco: “a alegria do Evangelho 

enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG 1). Na busca do 

seguimento de Jesus, estes grupos vão, aos poucos, abraçando três grandes tarefas: “cuidar 

da vida”; “aproximar-se dos mais pobres”; “trabalhar por uma sociedade mais acolhedora” e 

podem contribuir para impulsionar a Igreja rumo a uma conversão radical a Jesus Cristo99. 

A estes poucos exemplos acima, poderiam ser anexados vários trabalhos de reflexão 

bíblica, seja com grupos de leitura orante, de animação bíblica ou escolas bíblicas, 

desenvolvidos por vários institutos e organizações que se ocupam da animação da 

                                                 
96 Cf. PAGOLA, José Antônio. Voltar a Jesus: para a renovação das paróquias e comunidades. 

Petrópolis: Vozes, 2015. Outro fascículo apresenta brevemente os passos necessários para a constituição dos 
“Grupos de Jesus” e dá algumas pistas para o funcionamento das reuniões. Apresenta um temário de 40 
reuniões distribuídas em sete etapas a serem percorridas pelo grupo. Cf. ID. Grupos de Jesus: Petrópolis: 
Vozes, 2016. 

97 Ibid., p. 93. 
98 Cf. Ibid., p. 95-97. 
99 Cf. Ibid., p. 98-99. 



 

287 

caminhada Bíblica no Brasil100 e em outros países. O ensejo aqui foi destacar o trabalho 

bíblico no desafiante cenário Pós-Moderno urbanizado. Ciente do enome desafio que 

significa propor a fé hoje e que nossos dias clamam por um estilo diferente de ação pastoral, 

exige recuperar o “frescor original do Evangelho” (EG 11), a partir da certeza de que “o 

Evangelho dá resposta às necessidades mais profundas das pessoas” (EG 265) superando a 

“pastoral de manutenção para uma pastoral decididamente missionária” (EG 15).  

Tendo presente estas experiências supracitadas, voltamos à dinâmica do Movimento 

da Boa Nova. O MOBON, por sua configuração marcadamente bíblica, tem a Palavra de 

Deus como eixo central de sua dinâmica. Antes do Concílio Vaticano II, a Bíblia já era 

colocada nas mãos dos leigos e já naquele tempo se experimentava que ela gerava um forte 

entusiasmo missionário no povo101. A dinâmica do MOBON incentiva a leitura e a reflexão 

da Bíblia em pequenos grupos, ligada à realidade vivida e em busca de uma conversão ao 

projeto de vida de Jesus. Esta iniciativa tem como meta o fortalecimento da vida de fé em 

comunidade e a organização popular na busca solidária de melhores condições de vida para 

todos. Em seu conjunto, a dinâmica do MOBON apresenta destacada proximidade com as 

experiências supracitadas. E, se estas experiências apresentam-se como capazes de 

responder aos novos desafios da evangelização na atualidade, a dinâmica do MOBON 

apresenta um fundamento de plausibilidade para a ação evangelizadora neste contexto de 

mundo pós-moderno e urbanizado.  

Porém, não se trata de algo tão óbvio ou relativamente simples. A insistência na 

Palavra e a sua centralidade na ação evangelizadora, por mais importante que seja, corre o 

risco de trazer o seu acento sobre o aspecto intelectual da fé e neste sentido estaria marcada 

ainda por um status de modernidade, não pela pós-modernidade que acentua mais a 

dimensão emocional da fé: “A tendência da pós-modernidade liga-se mais ao emocional, ao 

simbólico, ao estético, aos sentimentos. Nesse sentido, a face pós-moderna de nossa Igreja 
                                                 

100 Ir. Israel José Nery reúne os principais nomes e instituições envolvidos no trabalho de Animação 
Bíblica no Brasil: “Entretanto, mesmo correndo o risco de incorrer em esquecimentos importantes, vale 
recordar alguns nomes e instituições entre tantos outros: padre Frederico Dattler, svc, frei Carlos Mesters, ocd, 
frei Francisco de Assis, ofm, o Centro de Estudos Bíblicos (CEBI), o Serviço de Animação Bíblica – SAB 
(cujo início se deu na Arquidiocese de Belo Horizonte, passando, em seguida, para o Regional Leste 2 e, 
finalmente, para as Paulinas), o Centro Bíblico Verbo... Exerceram grande influência a quantidade e variedade 
de folhetos e livretos de fácil acesso, que se multiplicaram por todos os cantos do país, entre os quais se 
destacaram o semanário Bíblia-Gente e os numerosos cadernos do CEBI.” NERY, Irmão. Animação Bíblica da 
Pastoral – ABP. Vida Pastoral, São Paulo, v. 52, n. 280, p. 5, set./out. 2011. 

101 Codina destaca que a entrega da Bíblia nas mãos do povo é um dos fatos mais significativos do 
Vaticano II. Com a Dei Verbum, toda a Igreja foi colocada sob a Palavra de Deus e esta depois foi enriquecida 
pelo método Ver-Julgar-Agir (Medellín) e com a leitura do texto desde o pré-texto da vida, no contexto da fé 
eclesial (contribuição de Mesters) Cf. CODINA, Víctor. Las iglesias del continente 50 años después del 
Vaticano II: Cuestiones pendientes. In: CONGRESO CONTINENTAL DE TEOLOGÍA (Ed.). 50 años del 
Vaticano II. Bogotá: Paulinas. 2013. p. 81-92. Cito p. 84. 



 

288 

ainda não aflorou como orientação”102. A dimensão da centralidade bíblica, por si só, não 

daria conta de responder aos desafios do mundo urbanizado na atualidade. A centralidade 

bíblica é um dos componentes das experiências supracitadas e da ação evangelizadora do 

MOBON. 

A dinâmica de ação evangelizadora do MOBON destaca-se por colocar a Palavra de 

Deus nas mãos do povo e por buscar criar um ambiente de estudo, reflexão e oração 

aproximando a Palavra de Deus da vida concreta das pessoas. Criando condições para que 

esse encontro das pessoas e das comunidades com a Palavra de Deus favoreça a um 

enraizamento dessa Palavra na vida de cada fiel e se “converta em seu alimento” (cf. CNBB 

105, n. 175). Algo próximo da “pastoral de gestação” que, pela proximidade da Palavra com 

vida das pessoas, permite um reconhecer a vida, a realidade, os sofrimentos e as situações de 

injustiças, no espelho do texto bíblico103. 

Um processo de leitura popular da Bíblia por meio da qual as pessoas vão se 

descobrindo no espelho do texto. As experiências de vida dos personagens bíblicos, as 

situações vividas por eles, se transformam em luz na vida dos leitores. A Bíblia ilumina a 

vida. Esta ganha um novo sentido a partir do horizonte aberto pelas Escrituras. Aos poucos, 

por meio da leitura e reflexão da Palavra de Deus, as pessoas vão “reconhecendo” a 

presença e atuação de Deus na própria vida, nas outras pessoas, nas coisas e nos 

acontecimentos. A Palavra encontra terreno fértil no coração das pessoas e das 

comunidades104. Como nos aponta Libanio na busca de pistas pastorais para os tempos 

atuais: “O futuro do cristianismo passa necessariamente pela hermenêutica. Tudo indica que 

a linguagem bíblica, simbólica, tem mais alcance que a conceitual, abstrata, dogmática. Esta 

se torna hermética e interessante para grupos cada vez menores”105. 

O que se caracteriza como pós-moderno é o alto nível de liberdade na participação. 

Cada um tem o direito de dizer o que pensa, o que sente, de dar sua opinião. As propostas 

dos roteiros de reflexão, a forma de trabalhar nos cursos e encontros de formação são 

altamente participativas, levando as pessoas a se envolverem ativamente do processo. Há 

                                                 
102 LIBANIO. João Batista. Rosto da Igreja de Belo Horizonte a partir da do projeto “Construir a 

Esperança”. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 24, n. 63, p. 240, mai./ago. 1992. 
103 Cf. MESTERS. Flor sem defesa, p. 149. 
104 Neste sentido reafirma Codina: “Isto significa que toda evangelização deve partir da realidade de 

nossa própria vida. Quais são os nossos problemas? Quais os nossos desejos? Quais os nossos sofrimentos? 
Não é que o Evangelho seja uma fórmula mágica capaz de dar uma solução a tudo e curar as nossas 
enfermidades, como pregam algumas seitas. O Evangelho ajuda-nos a compreender melhor o plano de Deus, 
como devemos trabalhar e nos organizar para constituir uma família, uma sociedade, um país, um continente 
que se aproxime o mais possível do Reino de Deus. Neste processo, a força do Espírito esta sempre presente.” 
CODINA, Víctor. Cristãos em Festa. São Paulo: Paulinas, 1994. p. 8. 

105 LIBANIO. Olhando para o futuro, p. 194. 
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uma preocupação em responder aos anseios das pessoas, uma atenção para que estas se 

sintam acolhidas e entusiasmadas a participarem ativamente dos encontros e cursos. A 

reflexão desenvolvida com os participantes acontece no anseio de “um anúncio claro e 

inequívoco de Jesus Cristo” (EN 22), de forma dialogal e mediada pela Palavra, sem 

imposição, respeitando o “sacrário da consciência do outro” (RM 39), de forma honesta, 

acessível e testemunhal. Por meio do encontro com o texto bíblico, aproximando-se de seu 

contexto histórico e da realidade vivida pelos presentes, criam-se condições para que se 

desenvolva a interpretação e assimilação da mensagem evangélica. O contato direto com a 

Palavra e a aproximação com o seu contexto vital permitem “uma nova encarnação da 

mensagem” em sua própria cultura, segundo as contingências de seu tempo e lugar106. 

E não raro, a direção de uma reflexão é acrescida e toma outra direção a partir de um 

exemplo, de uma situação ou realidade apresentada pelos participantes. Cada pessoa, cada 

participante é valorizado e o clima de espiritualidade ajuda a despertar para a consciência da 

presença e ação do Espírito em cada um. Esta abertura, a maleabilidade na condução do 

encontro, a oportunidade dada a todos, revela a tendência de uma característica da pós-

modernidade e confirma a condição de possibilidade de a dinâmica do MOBON oferecer 

elementos pertinentes para uma resposta aos desafios da evangelização na atualidade. 

Este trabalho de leitura popular da Bíblia, de formação de “leitores populares” da 

Bíblia tem fundamental importância. Qualquer trabalho de evangelização que se queira 

sério, há de levar em consideração a centralidade da Palavra de Deus: “A Igreja funda-se 

sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela” (VD 3); Esta Palavra é “a luz verdadeira de que 

todo homem tem necessidade” (VD 51). A Palavra de Deus é fonte de vida e, ao mesmo 

tempo, sinal de resistência diante daquilo que fere a vida. A leitura popular da Bíblia faz 

com que seus participantes se convertam em sujeitos da interpretação. Uma riqueza para a 

vida da Igreja.  A Verbum Domini alerta para o fato de que deixar de trabalhar a formação 

bíblica entre os fiéis conduz a um vazio pastoral (cf. VD 73). 

O MOBON investe no cultivo da leitura popular libertadora da Bíblia, 
numa perspectiva hermenêutica existencial humanista, nos diversos cursos 
que oferece e, de modo especial, na dinâmica que cria com a caminhada de 
animação dos círculos bíblicos ou grupos de reflexão onde se discutem os 
problemas, se superam miopias, se partilham a vida e os desafios que 
precisam ser enfrentados juntos107. 

                                                 
106 Cf. BRIGHENTI, Agenor. A Pastoral dá o que pensar: A Inteligência da prática transformadora da 

fé: manual básico de teologia pastoral. 2. ed. São Paulo: Paulinas; Valência: Siquem, 2011. p. 187. 
107 GUIMARÃES, MOBON: uma abordagem teológico pastoral. p. 97. 
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A dinâmica do MOBON procura manter a centralidade da Palavra de Deus em toda 

ação evangelizadora, de forma acessível, dialogal, para que esta Palavra se enraíze no 

interior das pessoas e se converta numa forma de encontro com o Ressuscitado. O Papa 

Francisco aponta que esse partir da Palavra constitui-se um caminho seguro e inovador para 

a evangelização: 

sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do 
Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de 
expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado 
para o mundo atual. Na realidade, toda a ação evangelizadora autêntica é 
sempre nova (EG 11). 

Fazendo eco ao apelo de Francisco, “não deixemos que nos roubem o Evangelho” 

(EG 97), eis a base de um caminho de evangelização e princípio de uma animação bíblica de 

toda a pastoral (cf. VD 73), eixo das cinco urgências na evangelização, como nos têm 

apontado as últimas Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil108, na qual a 

dinâmica do MOBON encontra-se engajada. Acreditamos que a dinâmica do MOBON, com 

seu serviço continuado de animação bíblica no seio das comunidades, pode dar uma 

contribuição na linha de responder ao apelo do Papa: “Convido todos a serem ousados e 

criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos 

evangelizadores das respectivas comunidades” (EG 33). 

Mais adiante nos deteremos na dimensão simbólico-cultural que complementa e dá 

força a essa centralidade da Palavra de Deus na busca de respostas aos desafios a ação 

evangelizadora na atualidade. Esta Palavra é “devolvida” às mãos dos leigos e, por meio 

deles, anunciada nos grupos e comunidades. A dinâmica do MOBON aposta nesta ação 

evangelizadora dos leigos e leigas. 

10.2 Aposta nos leigos como sujeitos na Igreja e na sociedade 

O MOBON, em toda a sua trajetória de ação evangelizadora, desde as suas origens, 

foi marcado por um acentuado dinamismo missionário de leigos e leigas. Estudos 

demonstram que, no decorrer da história da Igreja, o potencial evangelizador do laicato, foi 

abafado. Para o Papa Francisco, o clericalismo é uma das maiores deformações a ser 

enfrentada da América Latina:  

                                                 
108 Cf. CNBB 94 n. 44-55; CNBB 102, n. 47-54; CNBB 109 n. 88-92. 
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Esta atitude não só anula a personalidade dos cristãos, mas tende também a 
diminuir e a subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs no 
coração do nosso povo. O clericalismo leva a uma homologação do laicato 
tratando-o como “mandatário”, limita as diversas iniciativas e esforços e, 
ousaria dizer, as audácias necessárias para poder anunciar a Boa Nova do 
Evangelho em todos os âmbitos da atividade social e, sobretudo, política. O 
clericalismo, longe de dar impulso aos diversos contributos e propostas, 
apaga pouco a pouco o fogo profético do qual a Igreja inteira está chamada 
a dar testemunho no coração dos seus povos. O clericalismo esquece que a 
visibilidade e a sacramentalidade da Igreja pertencem a todo o povo de 
Deus (cf. LG 9-14) e não só a poucos eleitos e iluminados109. 

O acentuado clericalismo abafa o profetismo e a ação eclesial e social do “Santo 

Povo fiel de Deus”110. Por isso, a sua presença e atuação na Igreja e no mundo pode ser 

compreendida como “um gigante adormecido e domesticado”111: 

Ninguém duvida do potencial do laicato, que conforma a maioria quase 
absoluta dos fiéis, de suas qualidades e carismas, composto de profissionais 
em diferentes áreas do saber e do trabalho, homens e mulheres, jovens e 
crianças. Entretanto, em grande medida, o laicato é um gigante 
adormecido, muito aquém de sua missão na Igreja e no mundo, não 
necessariamente por sua própria vontade e responsabilidade, pois 
milenarmente foi assim domesticado. E o que mais domestica o laicato, 
alienando-o de sua vocação e missão, é o clericalismo. Somado ao 
patriarcalismo cultural e eclesial, as leigas são ainda menos reconhecidas 
que os leigos112.  

Esta “domesticação” dos leigos acontece, de modo particular, por meio do 

clericalismo113, que é apontado pelo Papa Francisco como a causa central da crise interna na 

Igreja114 e, neste sentido, destaca:  

                                                 
109 PAPA FRANCISCO. Carta ao Cardeal Marc Ouellet, Presidente da Pontifícia Comissão para a 

América Latina. Disponível em: <http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2016/documents/papa-
francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html>. Acesso em: 14 dez. 2020. 

110 Cf. Ibid. 
111 Uma recente dissertação de mestrado em Teologia se debruça sobre o tema do laicato como um 

“gigante adormecido”. Cf. FURTADO, Marco Antônio Tourinho. Atitude e missão do leigo: do “gigante [que 
foi] adormecido” ao discípulo missionário de Aparecida. 2018. 194. Dissertação (Mestrado em Teologia) – 
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Belo Horizonte, 2018. 

112 BRIGHENTI, Agenor. O laicato na Igreja e no mundo: um gigante adormecido e domesticado. 
São Paulo: Paulinas, 2019. p. 18.  

113 Para Codina trata-se de um problema estrutural da Igreja, causado pela perda da vivência da 
dimensão comunitária, que dificulta o exercício da liberdade cristã dentro da Igreja: “A hierarquia que deveria 
ser um ministério diaconal, de serviço, converteu-se em uma estrutura dominante do povo cristão, em 
contradição com os textos evangélicos acerca do modo de governar na Igreja (cf. Mt 20, 25-28; Mc 10, 42-45; 
Lc 22, 26-27)” Cf. CODINA, Víctor. La libertad Cristiana dentro de la iglesia: “médico, cúrate a ti mismo”. 
Sal Terrae, Comillas, v. 65, n. 768, p. 366-377. mai. 1977. Cito p. 374. 

114 “O clericalismo, favorecido tanto pelos próprios sacerdotes como pelos leigos, gera uma ruptura no 
corpo eclesial que beneficia e ajuda a perpetuar muitos dos males que denunciamos hoje. Dizer não ao abuso, é 
dizer energicamente não a qualquer forma de clericalismo. PAPA FRANCISCO. Carta ao povo de Deus 
(20/08/2018). Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2018/documents/papa-
francesco_ 20180820_ lettera-popolo-didio.html>. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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A imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu 
serviço, está uma minoria: os ministros ordenados. Cresceu a consciência 
da identidade e da missão dos leigos na Igreja. [...] Mas, a tomada de 
consciência desta responsabilidade laical que nasce do Batismo e da 
Confirmação não se manifesta de igual modo em toda a parte; nalguns 
casos, porque não se formaram para assumir responsabilidades 
importantes, noutros por não encontrar espaço nas suas Igrejas particulares 
para poderem exprimir-se e agir por causa dum excessivo clericalismo que 
os mantém à margem das decisões. Apesar de se notar uma maior 
participação de muitos nos ministérios laicais, este compromisso não se 
reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social, político e 
econômico; limita-se muitas vezes às tarefas no seio da Igreja, sem um 
empenhamento real pela aplicação do Evangelho na transformação da 
sociedade. (EG 102). 

Esse “excessivo clericalismo”115 é partilhado por parte leigos e leigas que se veem 

como “donos” do serviço pastoral ou dos grupos e comunidades que estão à frente, por 

aqueles que se negam à rotatividade nos cargos de lideranças e se sentem ameaçados pelo 

surgimento de novas lideranças no seio das comunidades, grupos ou movimentos116. Como 

já sinalizado nas conferências de Puebla e Santo Domingo: “A persistência de certa 

mentalidade clerical nos numerosos agentes de pastoral, clérigos e, inclusive leigos (cf. 

Puebla 784), a dedicação preferencial de muitos leigos a tarefas intraeclesiais e uma 

deficiente formação privam-nos de dar respostas eficazes aos desafios atuais da sociedade” 

(SD 96). E complementa apontando a necessidade de que “todos os leigos sejam 

protagonistas da nova evangelização, da promoção humana e da cultura cristã. É necessária 

a constante promoção do laicato, livre de todo clericalismo e sem redução ao intraeclesial” 

(SD 97)117.  

A trajetória do MOBON revela uma perseverança no incentivo ao dinamismo 

missionário do laicato. Caminhando em sintonia com os documentos do Magistério da 

Igreja, reconhece que a efetiva presença e atuação dos leigos constituem caminho de 

resposta ao desafio da evangelização no mundo atual, isto vem sinalizado desde o Concílio 

Vaticano II: “A Igreja não se acha deveras consolidada [...] se aí não existe um laicato de 

                                                 
115 O clericalismo se expressa por uma “idealização do sacerdócio católico, e por extensão, a 

idealização da Igreja Católica institucional”, cujo desafio se agiganta por incrustar-se na estrutura eclesial. 
Análises demonstram que os abusos sexuais de menores na Igreja Católica estão intimamente ligados a 
questões de abuso de poder eclesiástico. Cf. SCHICKENDANTZ, Carlos. Cambios estructurales para una 
iglesia comprometida con los pobres y las víctimas. In: PRADA, Óscar Elizalde; HERMANO, Rosario; 
MORENO GARCÍA, Deysi. Los clamores de los pobres y de la tierra nos interpelan: 50 años de la 
Conferencia de Medellín. Montevidéu: Ameríndia, 2019. p. 304-315. 

116 Cf. BRIGHENTI, O laicato, p. 22. 
117 Para um breve apanhado dos avanços sobre presença e atuação dos leigos nos documentos do 

Magistério, cf. KUZMA, Cesar. Leigos e leigas: força e esperança da Igreja no mundo. São Paulo: Paulus, 
2009. p. 65-87. 
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verdadeira expressão que trabalhe com a hierarquia [...] prontifiquem-se os leigos, se 

possível, para, em mais estreita cooperação com a hierarquia, executar uma missão especial 

de anunciar o Evangelho e transmitir a doutrina cristã” (AG 21).  

O desafio se encontra na linha do reconhecimento deste potencial missionário na 

prática pastoral, em geral, centralizada nas mãos do clero. Alguns embates entre leigos que 

caminham com o MOBON e alguns padres revelam a marca desse clericalismo. Pela 

centralidade da Palavra de Deus que é lida e partilhada de forma comunitária, por ajudar a 

ter contato e conhecer melhor os documentos do Magistério, por favorecer o exercício de 

uma consciência crítica, o MOBON já foi acusado de “colocar os leigos contra os padres”. 

Porém, o embate é fruto antes do clericalismo que resiste a tratar os leigos como verdadeiros 

sujeitos na Igreja na sociedade (cf. CNBB 105, n. 1) e sustentam uma “postura autoritária e 

centralizadora que tanto sofrimento e desânimo têm causado para alguns, enquanto 

disseminam, ao mesmo tempo, a volta a práticas de subserviência e alienação”118.  

O MOBON vê-se de frente com uma situação denunciada por Brighenti: o fato de os 

leigos, na trajetória da Igreja, serem reduzidos a “cristãos de segunda categoria”. Ele é 

taxativo ao afirmar que “onde há clericalismo, o laicato não é povo, é plebe”119. 

Teologicamente, o Concílio Vaticano II superou essa questão, porém, pastoralmente persiste 

a polaridade e o clericalismo permanece com força, aparentemente, crescente na 

atualidade120. No dia a dia da vivência eclesial, parte do clero e grupos de leigos demonstra 

resistência para reconhecer que “antes de sermos diferentes somos todos iguais” (CNBB 

105, n. 105), formamos um só corpo (cf. Rm 12, 4-5) e um só povo de Deus (cf. Ef 4, 5). E 

ainda dificulta o avanço em um dinamismo real dos leigos e leigas a “interiorização, pelos 

próprios leigos, de uma estrutura eclesiástica hierarquizada que produziu uma consciência 

de ‘ovelha passiva e obediente’”121. A Igreja do Brasil reconhece a necessidade de superar o 

clericalismo, que infantiliza e tira a liberdade de ação dos leigos e leigas, para isso aponta 

que é preciso: 

fomentar a sua participação (dos leigos) nas comunidades eclesiais, nos 
grupos bíblicos, nos conselhos pastorais e de administração paroquial. O 
empenho para que haja a participação de todos nos destinos da comunidade 

                                                 
118 GOMES; ANDRADE. MOBON, p. 119. Em uma pesquisa realizada com os membros participantes 

do MOBON e das CEBs constatou-se: “A recorrente prática conservadora, clerical e autoritária de grande parte 
da hierarquia da Igreja foi apontada como entrave para a autonomia e libertação do povo, e como fonte de 
inúmeros conflitos e desgostos.” Ibid., p. 76. 

119 Cf. BRIGHENTI, O laicato, p. 48. 
120 Cf. Ibid., p. 111. 
121 BLANK, Ovelha ou protagonista, p. 45. 
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supõe reconhecer a diversidade de carismas, serviços, ministérios dos 
leigos, até mesmo confiando-lhes a administração de uma paróquia, 
quando a situação o exigir, como prevê o Código de Direito Canônico 
(Cân. 517, §2º) (CNBB 100, n. 211). 

A Conferência de Aparecida revela a preocupação dos bispos com a perda da 

vitalidade da Igreja latino-americana, daí ao constante apelo para a formação de “discípulos 

missionários” (DAp 10) e para a audácia missionária nas novas circunstâncias latino-

americanas (DAp 11). A Conferência reconhece a importância dos leigos e leigas como 

corresponsáveis na formação de outros discípulos missionários: “não basta a entrega 

generosa do sacerdote e das comunidades de religiosos. Requer-se que todos os leigos se 

sintam corresponsáveis na formação dos discípulos e na missão” (DAp 202) e conclama a 

uma “conversão pastoral” passando de uma pastoral de “mera conservação” a uma pastoral 

“decididamente missionária” (DAp 370). Aparecida aposta na formação de um laicato como 

“sujeito eclesial” para uma efetiva atuação na Igreja e na sociedade (DAp 496a). O que é 

retomado e aprofundado por Francisco num apelo à transformação das estruturas para que 

favoreça a evangelização no mundo atual: 

Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os 
costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se 
tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que 
à autopreservação. A reforma das estruturas, que a conversão pastoral 
exige, só se pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se 
tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas 
instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes 
pastorais em atitude constante de “saída” e, assim, favoreça a resposta 
positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade (EG 27)122.  

A Igreja aposta em um efetivo dinamismo dos leigos, com maior participação nas 

decisões123, ampliando a presença feminina (cf. EG 103), em uma Igreja em constante “saída 

missionária”, tendo presente que toda ação missionária é protagonizada pelo Espírito Santo. 

Pois não há evangelização possível sem a presença do Espírito e que as técnicas e mesmo a 

preparação do evangelizador, por mais acurada que seja, torna-se ineficaz sem a presença e 

                                                 
122 Esta preocupação é assumida pela Igreja do Brasil por meio de suas Diretrizes Gerais, de modo 

especial ao abraçar as exigências da Exortação Apostólica do Papa Francisco Evangelii Gaudium reunidas nas 
cinco urgências para a ação evangelizadora (cf. CNBB 109, n. 30-70). 

123 Para aprofundar a participação dos leigos nas decisões, PEREIRA, Antônio da Silva. Participação 
dos leigos nas decisões da Igreja Católica. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, / São Paulo: Loyola, 2014. “Do 
ponto de vista teológico, os leigos podem participar das decisões da Igreja, não apenas com voto consultivo, 
mas também deliberativo. É o que se conclui da linha de fundo e da prática de diversas comunidades cristãs a 
que se refere o Novo testamento; [...] Ressalto que esta participação nas decisões com voto deliberativo nem 
teológica nem juridicamente põe em risco a autoridade da Igreja e de seus pastores” (Cf. Ibid., p. 175-176). 
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ação do Espírito (cf. EN 75). É o “Espírito Santo que enriquece toda a Igreja 

evangelizadora” (EG 130). O Espírito derramado no Batismo torna a todos participantes da 

mesma dignidade de filhos e filhas de Deus. Pelo Batismo são incorporados a Cristo e 

constituídos sacerdotes, profetas e reis, formam um só povo (cf. LG 31) e compartilham a 

mesma missão na Igreja e no mundo (cf. AA 2). Participam de um mesmo edifício 

espiritual, são povo eleito, sacerdócio real, nação santa (cf. 1Pd 2,9), formam a única família 

de Deus. 

O Batismo denota que a base de toda a Igreja é laical e nela é que se funda o 

sacerdócio ministerial. Por isso: “Não é evangélico pensar que os clérigos – ministros 

ordenados – sejam mais importantes e mais dignos, sejam ‘mais’ Igreja dos que os leigos” 

(CNBB 105, n. 109). Todos os batizados, cada um a seu modo e segundo o chamado que 

receberam do Senhor, participam da mesma missão salvadora da Igreja (cf. LG 33). São 

chamados a dar continuidade à obra de Cristo: “Os cristãos são chamados a serem os olhos, 

os ouvidos, as mãos, a boca, o coração de Cristo na Igreja e no mundo” (CNBB 105, n. 102). 

São imbuídos de plena cidadania no seio do povo de Deus e “têm um lugar insubstituível no 

anúncio e serviço do Evangelho” (CNBB 105, n. 128). O que se torna ainda mais desafiante 

devido à complexidade do contexto atual124. Codina reforça essa dimensão da presença e 

ação do Espírito nos fiéis leigos sem que incorram em heresia:  

Tanto os teólogos clássicos (J. H. Newman) quanto os modernos (J. M. R. 
Tillard atribuem grande importância a esse consentimento dos fiéis, a quem 
o conhecimento e a inteligência da fé não lhes vêm de cima, da hierarquia, 
mas da ação do Espírito Santo (1 Cor 2, 6-16; Jo 14, 26; Jo 16, 12-19; 1 Jo 
20, 20,27; cf. Ez 36, 26-27; Jr 31, 33), que lhes dá uma inteligência da 
Palavra recebida. Entre a Palavra recebida e a experiência da Palavra, há 
um espaço vital fecundado pelo Espírito. O crente tem um sentido intuitivo 
de fé, o qual não o impede de errar no campo das declarações de fé, sem no 
entanto, incorrer em heresia125. 

Nesta linha, em decorrência de ter assumido com seriedade o Concílio Vaticano II, 

pela ação do Espírito surge, na América Latina, uma acentuada presença e ação 

evangelizadora do laicato: “Surge um novo modo de ser Igreja (as comunidades de base), 

uma leitura popular da Bíblia, o protagonismo dos leigos, sobretudo das mulheres, agentes 

                                                 
124 Ao tratar da missão dos cristãos leigos e leigas, a Igreja do Brasil, faz uma contextualização dos 

desafios deste mundo globalizado apontando suas bases fundamentais, sua lógica individualista, suas 
contradições e principais características, bem como o necessário discernimento diante desta realidade e 
urgência da mudança de mentalidade e de estruturas para que a Igreja possa levar adiante sua missão (cf. 
CNBB 105, n. 66-90. Cf. Col. Estudos da CNBB 107, n. 14-46; e CNBB 109, n. 20). 

125 Cf. CODINA. La Religión del Pueblo, pos. 1404. 
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da palavra e da pastoral, [...] uma nova espiritualidade que bebe do próprio poço da história 

do povo”126. O MOBON participa desse florescimento eclesial e com determinação e 

esperança acolhe o incentivo do pontificado de Francisco para uma Igreja em “saída 

missionária” (EG 20). Francisco tem buscado fortalecer o dinamismo do laicato 

denunciando o clericalismo que o adormece e enfraquece sua atuação na Igreja e no 

mundo127. “Toda a Igreja é convidada a sair agora para o encontro com Cristo vivo e com os 

irmãos em um mundo que clama por melhores condições de vida” (CNBB 105, n. 21).  

A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, versa sobre o anúncio do Evangelho no 

mundo atual. No conjunto de suas afirmações, deixa claro que uma Igreja em “saída 

missionária”, para a qual todos são convocados (EG 20), é a Igreja que aposta na força 

missionária dos leigos e leigas, como “sujeitos na Igreja e na sociedade”. A Igreja conta com 

“um novo protagonismo de cada um dos batizados” (EG 102), bem como com um maior 

protagonismo da parte dos jovens (EG 106). A Igreja do Brasil reconhece os avanços em 

relação ao laicato operados a partir do pontificado de Francisco e, com alegria e esperança, 

afirma que: “os cristãos leigos e leigas são os grandes protagonistas desses avanços em 

unidade com seus pastores” e que o “sujeito na evangelização é todo o povo de Deus, a 

Igreja” (CNBB 105, n. 37 e n. 101, respectivamente). 

Ao convocar a todos para uma nova “saída” missionária (EG 20), O Papa Francisco 

aponta cinco passos ou atitudes necessárias ao discípulo missionário: a) “primeirear”, tomar 

a iniciativa, procurar os afastados, ir ao encontro dos excluídos; b) “envolver-se”, colocar-se 

a serviço com obras e gestos, “tocar a carne sofredora de Cristo no povo”, ter o “cheiro das 

ovelhas”; c) “acompanhar”, ter paciência, saber esperar, acompanhar os processos; d) 

“frutificar”, cuidar do trigo sem perder a paz por causa do joio; e) “festejar”, celebrar as 

pequenas vitórias, cada avanço na evangelização (cf. EG 24).  

Como sinalizado acima, o eixo da Dinâmica de evangelização do MOBON é Palavra 

de Deus, por sua vez, o despertar, motivar e orientar os leigos para a missão é sua 

prioridade. Como visto na primeira parte desta pesquisa, desde suas origens, esse trabalho de 

evangelização é marcado por um forte e constante dinamismo dos leigos, contando com 

                                                 
126 CODINA, Una Iglesia Nazarena, p. 42. “Surge un nuevo modo de ser Iglesia (las comunidades de 

base), una lectura popular de la Biblia, el protagonismo de los laicos, sobre todo de las mujeres, agentes de la 
Palabra y de la pastoral, […] una nueva espiritualidad que bebe del propio pozo de la historia del pueblo.” 

127 O desafio de um laicato pode ser iluminado pelas cinco “categorias de cristãos” leigos e leigas 
identificadas por Blank: a) as “ovelhas” que não dão trabalho e nada questionam; b) os “consumidores” que 
não querem mudança, antes as criticam e exigem os serviços da Igreja; c) os “emancipados” que não aceitam 
tutela, questionam, são criativos e inovadores; d) os “resignados” que perderam a esperança, decepcionados, se 
afastam silenciosamente da Igreja; e) os “revoltados” que entraram em conflito, estão frustrados, os cristãos 
sem igreja. Cf. BLANK, Ovelha ou protagonista, p. 65-85. 
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homens, mulheres e a juventude em geral. Os cursos e encontros propiciam uma experiência 

de fé, de encontro com o Senhor, por meio de momentos orantes, de meditação da Palavra e 

participação na Eucaristia.  Nesta dinâmica objetiva-se a multiplicação de encontros nas 

comunidades, procurando atingir outras pessoas, despertando-as não apenas para o conteúdo 

a ser estudado, mas para o engajamento na dinâmica da vida cristã em comunidade, com 

seus desdobramentos para uma ação evangelizadora na sociedade.  

Esse acento sobre o dinamismo missionário dos leigos, em um clima de liberdade, 

responsabilidade e de autonomia, revela a importância desta dinâmica de evangelização do 

MOBON para o despertar da consciência crítica e para uma atuação mais efetiva dos leigos 

como “sujeito” na Igreja e na sociedade128. Favorece o amadurecimento na fé, de forma 

“permanente, contínua e consistente” (CNBB 105, n. 226), fruto de um contato mais direto 

com a Palavra de Deus e com os documentos do Magistério, fomentados pelos cursos, 

encontros e reuniões dos grupos de reflexão. “Desse modo, as lideranças cristãs leigas 

envolvidas na dinâmica missionária ‘moboniana’ tendem a perceber paulatinamente os 

equívocos e malefícios do clericalismo e da consciência religiosa e sociopolítica 

ingênua”129.  

Trata-se de partilhar a alegria nascida do encontro com o Senhor por meio de sua 

Palavra e das orientações da Igreja, partilhar a “alegria do Evangelho enche o coração e a 

vida inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG 1). Neste sentido a dinâmica de 

evangelização do MOBON, por sua própria natureza, coloca-se em sintonia com as atitudes 

apontadas pelo Papa Francisco: 

a’) “primeirear”, a tomar iniciativa; cada participante é chamado a tornar-se uma 

liderança ativa na comunidade, não apenas a ser um multiplicador de encontros. As pessoas 

são motivadas a tornarem-se forças vivas na comunidade: “planejar”, “dinamizar”, “saber 

coordenar”130. O testemunho de vida de cada um, que apesar de suas limitações, com jeito 

simples, partilha coisas profundas referentes à vida de fé e à vida em sociedade. 

Descobrindo na caminhada que “Evangelizar é, em primeiro lugar, dar testemunho” (EN 

26)131. Esta abertura para o desenvolvimento da capacidade de iniciativa vem ao encontro do 

                                                 
128 CNBB 105, n. 130. Para aprofundar o leigo como “sujeito”, João Décio Passos organizou uma obra 

em que aborda esta questão desde a sua emergência: antes, durante e após o Concílio Vaticano II. Cf. 
PASSOS, João Décio (Org.). Sujeitos no mundo e na Igreja: Reflexões sobre o laicato a partir do Concílio 
Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2014. 

129 GUIMARÃES. MOBON: uma abordagem, p. 97. 
130 GOMES; ANDRADE. MOBON, p. 59-60. 
131 Codina, apoiando-se em Puebla, reafirma essa força evangelizadora do povo: “Há elementos muito 

interessantes como o fato de que o povo evangeliza a si mesmo (DP 450). Cf. CODINA, La Religión del 
pueblo, pos. 1207-1700. 
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anseio de emancipação do mundo atual. Permite uma caminhada de forma mais consciente e 

livre, como pessoa “emancipada”, com capacidade de discernimento e corresponsabilidade 

na missão na Igreja e no mundo132; 

b’) “colocar-se a serviço”, na medida em que vão se envolvendo com os cursos, vão 

assumindo outras atividades na comunidade e no meio social em que vivem. A reflexão da 

Palavra, além do ato de refletir, conduz a engajamento em atividades na comunidade e no 

meio social. Há um despertar para a atitude solidária, na qual os dons pessoais são colocados 

a serviço da comunidade133. Contribui para o fortalecimento de iniciativas de solidariedade 

humana, de preservação do meio ambiente e busca de transformação de situações injustas, 

de violência etc. 

c’) é processual, não se dá de uma vez, passa pelo exercício da paciência e pela 

perseverança na caminhada. Essa atitude de acompanhar os processos pode ser vista na 

dinâmica de ação evangelizadora do MOBON por meio de sua prática de continuidade. 

Como trabalhado na primeira parte desta pesquisa, por ocasião da Campanha da 

Fraternidade e do Mês da Bíblia, são organizados encontros, nas paróquias e comunidades, 

ao menos duas vezes por ano. Um lento cultivar da espiritualidade, do encontro com a 

Palavra de Deus, com os ensinamentos do Magistério, e isso aos poucos, mas de forma 

continuada, a fim de favorecer um processo de crescimento continuado;  

d’) “frutificar”, com o desenvolvimento de um forte “grau de coesão” das lideranças, 

favorece o despertar de ações concretas que vão desde uma caridade direta a um necessitado, 

pela coleta seletiva de lixo, limpeza dos córregos, ações de prevenção ao meio ambiente, 

engajamento em lutas sindicais, nas organizações sociais a favor da saúde, da moradia, da 

educação, do bem comum para todos. Em alguns casos, lideranças de comunidades 

assumem a organização política e até chegam a ocupar cargos públicos motivados pelo 

engajamento na vida de comunidade e animados pela força da Palavra de Deus134;  

e’) “festejar”, que se dá pelo cultivo da alegria experimentado na realização dos 

estudos nas comunidades, nos gestos de fraternidade, solidariedade e companheirismo, pela 

celebração comunitária do culto e da missa dominicais, pela partilha com o companheiro(a) 

de missão, mais recentemente pela partilha descontraída, mas sincera, nas redes sociais. E, 

sobretudo, pela alegria do anúncio gratuito do Evangelho na dinâmica de serviço 

                                                 
132 Neste sentido se posiciona Blank no tocante ao contexto atual: “Os integrantes das sociedades 

urbanas reconquistam o espaço de liberdade que lhes foi roubado. Os cristãos começam a redescobrir a 
liberdade dos filhos e filhas de Deus (cf. Gl 5,1; Rm 8,21)”. BLANK. Ovelha ou protagonista, p. 93. 

133 Cf. GOMES; ANDRADE. MOBON, p. 63. 
134 Cf. Ibid., p. 84-87. 
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missionário saindo em duplas para as comunidades, recriando na atualidade a ação 

missionária dos primeiros discípulos de Jesus (cf. Lc 10, 1). 

A dinâmica de evangelização do MOBON, em seu conjunto, com os cursos, 

encontros, material produzido, cânticos, grupo de reflexão, linguagem acessível, presença 

nas redes sociais, revela-se como uma dinâmica que favorece, incentiva e dá formação aos 

leigos e leigas para uma ação evangelizadora consciente na Igreja e na sociedade. Favorece à 

superação da dicotomia clero-leigo reafirmando a participação de cada um na edificação do 

Reino, conforme os próprios dons e carismas (cf. Rm 12, 4-8). O dom recebido é uma graça 

de Deus, “uma manifestação do Espírito para a utilidade comum” (1Cor 12, 7), ele deve ser 

colocado a serviço dos outros, para o bem de todos (cf. 1Pd 4, 10). Tendo presente a 

trajetória histórica desta dinâmica, conforme trabalhada na primeira parte desta pesquisa, 

pode-se dizer que ela se insere na perspectiva de uma Igreja em “saída missionária” 

conforme proposta de Francisco sobre “o anúncio do Evangelho no mundo atual”: Evangelii 

Gaudium, também abraçada pela Igreja do Brasil em suas últimas Diretrizes de Ação 

Evangelizadora. Em sintonia com Francisco se esforça por fazer crescer o dinamismo 

missionário no seio das comunidades: “Não deixemos que nos roubem a força missionária!” 

(EG 109). 

Importa destacar que a aposta no dinamismo dos leigos é uma das características dos 

Novos Movimentos Eclesiais135. Partindo do princípio da diversidade dos carismas, estes 

Movimentos representam uma riqueza eclesial, na medida em que exercem o próprio 

carisma, num clima de comunhão e participação, sintonizados com o projeto pastoral e as 

linhas de ação de Igreja local onde se encontram inseridos. No entanto, verifica-se uma 

tendência da parte destes Movimentos a voltarem-se para si mesmos, guiando os seus 

membros para as atividades desenvolvidas pelos próprios Movimentos, descolando-os das 

atividades de suas comunidades de origem e das orientações pastorais de sua Igreja local, 

configurando uma espécie de paralelismo pastoral136, enfraquecendo a comunhão eclesial137. 

                                                 
135 O Século XX viu aflorar uma série de Movimentos que desembocaram no Concílio Vaticano II e 

além destes outros denominados “Novos Movimentos Eclesiais”, dentre os quais se destacam: os Focolares, as 
Equipes de Nossa Senhora, Movimento de Schönstatt, Cursilhos de Cristandade, Renovação Carismática 
Católica... Para um breve apanhado destes, cf. ALMEIDA, Antônio José. Leigos em quê?: uma abordagem 
histórica. São Paulo: Paulinas, 2006. p. 293-312. Cf. SECONDIN, Bruno. I Nuovi Protagonisti: movimenti, 
associazioni, gruppi nella Chiesa. Cinisello Balsamo: Paoline, 1991. Cf. CARRANZA, Brenda; MARIZ, 
Cecília; CAMURÇA, Marcelo (Orgs.). Novas comunidades católicas: Em busca do espaço pós-moderno. 
Aparecida: Ideias & Letras, 2009. 

136 A CNBB recomenda, explicitamente, assumir “as opções, diretrizes e orientações da Igreja 
Particular onde se faz presente, evitando qualquer paralelismo e integrando-se na pastoral orgânica.” E ainda a 
participação em encontros e cursos de formação promovidos pelas Igrejas Particulares (cf. CNBB 53, n. 23-
24). 
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Já a característica da dinâmica de evangelização do MOBON, segue uma perspectiva 

inversamente proporcional. Ela busca enraizar e levar os leigos a engajarem-se nas 

atividades da própria comunidade e a abraçarem as propostas e iniciativas da sua Igreja 

local. Na certeza de que Deus convoca a cada um dos batizados, mas ao convocá-los o 

convoca como povo, não como seres ou pessoas isoladas (cf. LG 9). Este povo escolhido e 

convocado é a Igreja (EG 113) que existe na Igreja particular e a partir dela. 

10.3 Enraizamento na Igreja local 

O Concílio Vaticano II trouxe uma nova consciência eclesial e uma maior 

valorização da Igreja local138. Explicita que a “una e única Igreja católica existe nas Igrejas 

particulares e a partir delas” [in quibus et ex quibus] (LG 23), ou seja, cada Igreja particular 

é, em si e por si, uma comunhão através da qual se concretiza a Igreja de Cristo139. É na e a 

partir da Igreja local que se pode ir ao encontro da salvação oferecida por Cristo.  

Esta Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas 
comunidades locais de fiéis, que, unidas com seus pastores, são também no 
Novo Testamento, chamadas “igrejas”. Estas são, em seu lugar, o povo 
novo chamado por Deus, no Espírito Santo e em grande plenitude (cf. 1 
Tes. 1, 5). Nelas se reúnem os fiéis pela pregação do Evangelho de Cristo. 
Nelas se celebra o mistério da Ceia do Senhor [...]. Nestas comunidades, 
embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está 
presente Cristo, por cuja virtude se consorcia a Igreja una, santa, católica e 
apostólica (LG 26). 

O ponto de partida e de orientação para a fé se dá a partir de baixo, a partir da Igreja 

local. Aí é que se dá a experiência de ser Igreja, pela participação livre e consciente da parte 

de quem fez o seu encontro com Cristo e se coloca no seu seguimento. Esta importância da 

                                                                                                                                                      
137 O desafio dos Novos Movimentos Eclesiais à comunhão eclesial foi trabalhado, de forma um 

pouco mais extensa, na minha dissertação de mestrado: SILVA, Denilson Mariano. Os Novos Movimentos 
Eclesiais: uma abordagem a partir da Eclesiologia de Comunhão de Jean Rigal. 2003. 154 p. Dissertação 
(Mestrado em Teologia) – Centro de Estudos Superiores, Belo Horizonte, 2003. 

138 Assim definida no Decreto Christus Dominus: “diocese é a porção do povo de Deus confiada a um 
bispo para que a pastoreie em cooperação com o presbitério. Assim essa porção, aderindo ao seu pastor e por 
ele congregada no Espírito Santo mediante o Evangelho e a Eucaristia, constitui uma Igreja Particular. Nela 
verdadeiramente reside e opera a Una, Santa, Católica e Apostólica Igreja de Cristo” (CD 11) 

139 Importa salientar que em 1992, por meio da carta Comunionis Notio, a Sagrada Congregação para a 
Doutrina da Fé, presidida pelo Cardeal Joseph Ratzinger faz uma interpretação mais restritiva da Igreja local 
em relação ao Vaticano II: “descreve a Igreja como uma realidade ontológica e cronologicamente prévia a cada 
Igreja particular, interpretando assim o texto conciliar de Lumen Gentium 23 que afirma que as ‘igrejas 
particulares estão formadas à imagem da Igreja Universal: nelas e por elas existe a única Igreja católica’”. 
CODINA, Víctor. Pedro, de otro modo. In: Selecciones de teología, Barcelona, v. 54, n. 214, p. 147-153, 2015, 
cito, p. 150. Artigo resumido de Alternativas n. 46, p. 49-64, 2013.  
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Igreja local e, de modo destacado, das pequenas comunidades é também acentuada pela 

Conferência de Medellín:  

a comunidade cristã de base é o primeiro e fundamental núcleo eclesial, 
que deve, em seu próprio nível, responsabilizar-se pela riqueza e expansão 
da fé, como também pelo culto que é sua expressão. Ela é portanto, célula 
inicial de estruturação eclesial e foco de evangelização e atualmente fator 
primordial de promoção humana e desenvolvimento (DM 10,15).  

Bruno Forte explicita a importância da Igreja local nestes termos: “não há nenhum 

ato verdadeiramente eclesial que originariamente não seja ato de uma igreja local, [...] uma 

estrutura ou iniciativa qualquer, orientada para a comunhão ou para a missão, não é 

autenticamente eclesial se não se radica na Igreja local”140. Por sua vez, a Evangelii 

Gaudium aponta a Igreja local como o “sujeito primário da evangelização” e tem um rosto 

próprio: 

Cada Igreja particular, porção da Igreja Católica sob a guia do seu Bispo, 
está, também ela, chamada à conversão missionária. Ela é o sujeito 
primário da evangelização, enquanto é a manifestação concreta da única 
Igreja num lugar da terra e, nela, “está verdadeiramente presente e opera a 
Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica”. É a Igreja encarnada 
num espaço concreto, dotada de todos os meios de salvação dados por 
Cristo, mas com um rosto local (EG 30). 

Esta preocupação com o enraizamento na Igreja local é reforçada ainda quando o 

Papa Francisco recomenda não perder contato com a realidade da paróquia local e incentiva 

o engajamento, a integração “na pastoral orgânica da Igreja particular” (EG 29). E, é a partir 

dela que deve acontecer o alegre anúncio do Evangelho em “saída para as periferias” (cf. EG 

30). Por sua vez, a Igreja do Brasil, ao tratar da comunhão eclesial, nomeia vários setores e 

atividades presentes na Igreja local como espaços de comunhão nos quais os cristãos leigos 

“atuam como sujeitos e têm cidadania plena”: 

As pequenas comunidades, os setores da paróquia, os grupos bíblicos de 
reflexão, as redes de comunidade, as assembleias pastorais, os conselhos, 
os movimentos, as novas comunidades, as associações na pastoral orgânica 
e de conjunto, são formas concretas de comunhão e participação nas quais 
o cristão leigo atua como sujeito eclesial (CNBB 105, n. 139). 

Como se pode comprovar desde a primeira parte desta pesquisa, o enraizamento na 

Igreja local é uma das notas características da dinâmica de Evangelização do MOBON. Isto 

                                                 
140 FORTE, Bruno. A missão dos leigos. São Paulo: Paulinas, 1987. p. 74-75. 
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se verifica tanto por oferecer os cursos e encontros de formação nas Igrejas locais e a partir 

delas, quanto por incentivar e formar as lideranças para que tenham como horizonte as 

Diretrizes das respectivas Igrejas locais e nelas estejam inseridos nos serviços, ministérios, 

pastorais e ações sociais a que se sintam vocacionados. Como testemunha, João Resende, 

um dos agentes de evangelização do Movimento da Boa Nova: “o MOBON é um fermento 

evangelizador que quer fazer os cristãos mais fortalecidos em sua fé, mais enraizados em sua 

Igreja local e mais dispostos a fermentar, com o Evangelho, a Igreja e a sociedade”141.  

Por seu enraizamento na Igreja local, a dinâmica de evangelização do MOBON, 

coloca-se em sintonia com os documentos do magistério. Trata-se de uma dinâmica que não 

apenas se enraíza na Igreja local e que atua a partir de baixo, a partir de dentro da 

comunidade, mas contribui para o fortalecimento e para a animação da vida de fé da 

comunidade, no serviço litúrgico, no engajamento efetivo nas pastorais e no exercício da 

solidariedade aos mais carentes e sofredores. Cria condições para que as comunidades, de 

fato, sejam: “foco de evangelização” e “fator primordial de promoção humana e 

desenvolvimento” como apontado por Medellín (DM 10,15). 

Esse enraizamento na Igreja local evidencia também a diferença entre a dinâmica do 

MOBON em relação à prática eclesial dos Novos Movimentos Eclesiais, como no caso das 

comunidades de vida que “vinculam-se à Igreja Universal sem a mediação da Igreja 

local”142. A dinâmica de evangelização do MOBON procura despertar nas pessoas a 

importância da vida em comunidade e incentiva a participação ativa nas atividades 

desenvolvidas pela sua comunidade eclesial. O primeiro passo da ação missionária se dá por 

meio da participação na vida de fé da comunidade. É no seio da comunidade de fé que se faz 

a experiência do encontro pessoal com o Senhor. Ali o fiel se dá conta da iniciativa divina 

que lhe vem ao encontro e a ela pode responder com liberdade. “Ao início do ser cristão, não 

há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma 

Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo”143. Na medida em 

que o enraizamento na comunidade é fortalecido, cria-se condição para que se fortaleça a 

opção fundamental de vida das pessoas no seguimento a Jesus Cristo e colabora para o 

amadurecimento do discipulado missionário. Em outras palavras, favorece o processo de 

                                                 
141 SILVA, Denilson Mariano. MOBON: 40 anos a serviço da Evangelização. IN: ID. Fermento, p. 

31. 
142 BENEDETTI, Luiz Roberto. Novos rumos do catolicismo. In: Cf. CARRANZA, Brenda; MARIZ, 

Cecília; CAMURÇA, Marcelo (Orgs.). Op. Cit. p. 31. 
143 BENTO XVI. Deus Caritas est. Carta Encíclica sobre o amor cristão. Vaticano: Libreria Editrice 

Vaticana. 2005. Disponível em: <http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ 
ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html>. Acesso em: 24 jun. 2020. 
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iniciação à vida cristã cuja centralidade está na vivência da fé em comunidade: “A 

comunidade eclesial é o lugar da iniciação à vida cristã e da educação na fé” (CNBB 102, n. 

90)144.  

Por sua vez, essa vinculação à Igreja local lhe confere um espaço mais amplo de 

missão, permite o alargar das fronteiras eclesiais e torna-se um fator de maior comunhão 

eclesial. Alarga as fronteiras no sentido de que esta dinâmica do MOBON não consiste, 

propriamente, em espalhar o próprio movimento para outras dioceses e paróquias, antes 

procura fermentar, dinamizar e fortalecer a própria Igreja local. Trabalha a partir das opções, 

diretrizes, orientações e prioridades da Igreja local, onde se encontra ou é chamado a 

trabalhar. Os conteúdos trabalhados com as lideranças e motivados para que sejam 

multiplicados são os conteúdos propostos pela Igreja do Brasil, sobretudo, como visto no 

decorrer desta pesquisa, nas propostas da Campanha da Fraternidade e do Mês da Bíblia. Ou 

seja, trata-se de uma dinâmica que se orienta pelos documentos do Magistério Eclesial e 

procura enraizar as pessoas em sua Igreja local. Por isso, a dinâmica de evangelização do 

MOBON não figura como algo de fora a ser inserido na Igreja particular, mas como um 

fermento evangelizador que, a partir de dentro, procura fazer crescer a Igreja local pela força 

da Palavra de Deus e pelo incentivo na ação evangelizadora dos leigos, em sintonia com as 

orientações do Magistério.  

O Movimento da Boa Nova cria condições para que os leigos e leigas se 
descubram como fermento na Igreja e na sociedade. É por meio deles que a 
Palavra de Deus vai se transformando em ações que fazem crescer a vida 
nas comunidades: os grupos de reflexão, os cursos de evangelização, a 
catequese, a liturgia, as equipes de cânticos, os conselhos comunitários, o 
trabalho nas diferentes pastorais145. 

Por outro lado, a dinâmica de evangelização do MOBON converte-se em um fator de 

comunhão eclesial na dimensão vertical e horizontal. Entende-se vertical aqui no sentido de 

permitir as lideranças de comunidade entrar em sintonia com as orientações da Igreja local, 

com prioridades assumidas nos planos paroquiais e diocesanos, com as orientações próprias 

do Ordinário local, bem como com as orientações vindas da CNBB e do Magistério da 

Igreja, em Roma. Como desenvolvido na primeira parte desta pesquisa, os cursos e 

encontros de formação estão alinhados com as orientações e propostas da Igreja. Também 

                                                 
144 Sobre a importância e centralidade da Igreja local para a iniciação à vida cristã ver: REINERT, 

João Fernandes. Paróquia e Iniciação Cristã: a interdependência entre novação paroquial e mistagogia 
catecumenal. São Paulo: Paulus, 2015. 

145 SILVA, Fermento, p. 12. 
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favorece a comunhão na linha horizontal. Os cursos propiciam encontros entre lideranças de 

diferentes paróquias permitindo a troca de experiências que é marcadamente enriquecedora. 

Há também a prática do intercâmbio por meio do qual, lideranças de uma paróquia realizam 

encontros e cursos de formação em outras paróquias da própria diocese ou até em outras 

dioceses. 

É por meio da Igreja local que se realiza, de forma concreta, a Igreja universal. A 

dinâmica de evangelização do MOBON, por levar leigos e leigas a uma caminhada eclesial 

mais consciente e mais enraizada nas atividades e iniciativas próprias da Igreja local, 

colabora para o enriquecimento da sua catolicidade. Ajuda a Igreja local a manter sua 

identidade, orientando-se pela busca da comunhão de fé e de vida com a Igreja universal. 

Essa dinâmica revela-se como uma ação evangelizadora que fermenta e fortalece a Igreja 

local a partir de baixo, a partir das periferias, a partir dos pobres. Desperta e forma 

lideranças que vão animando e fortalecendo a vida litúrgica, a catequese, as pastorais, as 

obras sociais... enfim, fermentado a caminhada de fé eclesial e o engajamento nas 

ferramentas sociais a serviço da vida e da esperança146. Constitui-se um fermento para as 

Comunidades Eclesiais de Base, tendo presente que estas são um “sinal de vitalidade para a 

Igreja, instrumento de formação e evangelização [...] (que) descentralizam e, 

simultaneamente, articulam a comunidade paroquial” (RM 51).  

Isto manifesta uma maior relevância da dinâmica do MOBON, pois, a Igreja do 

Brasil aposta em uma Igreja “comunidade de comunidades” como caminho para uma 

renovação da paróquia (cf. CNBB 100), apesar de a vivência da fé na atualidade tender mais 

para uma religiosidade sem comunidade, menos marcada pelo institucional e mais voltada 

para os interesses pessoais (cf. CNBB 100, n. 23). A Igreja convoca para uma conversão 

pastoral da paróquia na linha das exigências da Evangelii Gaudium: “Convido todos a serem 

ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos 

evangelizadores das respectivas comunidades” (EG 33; CNBB 100, n. 31). Neste sentido vê-

se que a dinâmica de evangelização do MOBON, em certo sentido, já se posiciona na 

direção desta exigida conversão pastoral, ao menos no que compete à formação e impulso 

missionário para uma efetiva presença e atuação dos leigos: 

Basicamente, a conversão pastoral da paróquia consiste em ampliar a 
formação de pequenas comunidades de discípulos convertidos pela Palavra 
de Deus e conscientes da urgência de viver em estado permanente de 
missão. Isso implica revisar a atuação dos ministros ordenados, 

                                                 
146 Cf. Parte I - 3.4. Engajamento sociopolítico: resposta aos desafios da vida, p. 100. 
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consagrados e leigos, superando a acomodação e o desânimo. O discípulo 
de Jesus Cristo percebe que a urgência da missão supõe desinstalar-se e ir 
ao encontro dos irmãos (CNBB 100, n. 8).  

Essa aposta no dinamismo dos leigos, fomentando a mística do discipulado 

missionário por meio do engajamento na Igreja local, colabora para a promoção da 

necessária “descentralização da paróquia e a consequente valorização das pequenas 

comunidades” (CNBB 100, n. 191).  E ainda contribui para o exercício do princípio de 

subsidiariedade de tal forma que o que pode ser decidido a nível local não seja delegado a 

um nível superior (cf. CNBB 100, n. 289). Ainda nesta linha da descentralização, um maior 

engajamento das lideranças leigas na comunidade local contribui para o funcionamento dos 

Conselhos Pastorais e Conselhos para Assuntos Econômicos nos vários níveis: comunitário, 

paroquial, e diocesano (cf. CNBB 100, n. 290).  

Enfim, o enraizamento das lideranças em cada comunidade, com espírito 

comunitário, a partir de baixo, a partir das periferias sociais e também existenciais favorece 

a um processo continuado de evangelização que fermenta e faz crescer toda a Igreja local. 

Também se posiciona na linha eclesial apontada por Francisco: “não deixemos que nos 

roubem a comunidade!” (EG 92). 

Como visto acima, o que dificulta esse processo é o clericalismo, pois desestimula o 

dinamismo dos leigos e contribui para o fechamento por parte de seguidores dos 

movimentos que esvaziam as propostas e iniciativas da Igreja local enfraquecendo essa 

necessária comunhão eclesial. Para uma resposta da Igreja aos desafios dos tempos atuais, 

faz-se necessário ainda revisar as “estruturas obsoletas” que acabaram por ofuscar o ser 

cristão. Para isso, a Igreja apela para que o anúncio de Jesus Cristo seja feito em linguagem 

“acessível e atual” (CNBB 100, n. 47). É neste sentido que se destaca a atualidade da 

proposta da dinâmica de evangelização do MOBON pelo uso de uma linguagem simbólico-

cultural. 

10.4 Uso da linguagem simbólico-cultural 

Na segunda parte desta pesquisa, foi desenvolvida a questão do uso da linguagem 

simbólico-cultural na dinâmica de ação evangelizadora do MOBON147. Importa agora 

realçar a força missionária dessa linguagem para a ação evangelizadora e para a inculturação 

                                                 
147 Cf. Parte II - 7 O MOBON e uso da linguagem simbólico-cultural, p. 207. 
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da fé148 no mundo urbanizado, tendo presente que: “Depois do descobrimento das culturas, 

no início do século XX, evangelizar significa ‘encarnar o Evangelho’ nas culturas, cujo 

sujeito do processo de inculturação da mensagem não é quem leva, mas quem recebe a Boa 

Nova”149. A linguagem simbólico-cultural revela-se como um caminho de inculturação da 

fé150, que privilegia a vivência cristã, ajuda a alimentar a esperança do povo e sua 

capacidade de resistência diante dos desafios da realidade como o sofrimento, a dor, a 

violência, a opressão, o abandono e a morte... A religiosidade popular é acentuadamente 

simbólica, seu reconhecimento implica um resgate e uma valorização da dimensão 

simbólica. 

Como visto acima, a Conferência de Aparecida traz consigo uma preocupação toda 

especial com a Pastoral Urbana no mundo contemporâneo. Neste contexto, ela também 

explicita a necessidade de valorizar, na piedade popular, aquilo que, gratuitamente, foi 

semeado pelo Espírito em meio aos pobres, humildes e sofredores, em meio aos “bem-

aventurados do Reino” (cf. Mt 5,3-11), a fim de “conseguir que a fé do povo amadureça e se 

faça mais fecunda” (DAp 262). 

A Evangelii Gaudium, reportando-se a Aparecida, reafirma a veracidade dessa 

espiritualidade da piedade popular, aponta que ela se expressa pela “via simbólica” e 

comporta uma força missionária que não deve ser contida: “Trata-se de uma verdadeira 

‘espiritualidade encarnada na cultura dos simples’. Não é vazia de conteúdos, mas descobre-

os e exprime-os mais pela via simbólica do que pelo uso da razão instrumental e, no ato de 

fé, acentua mais o credere in Deum que o credere Deum” (EG 24). Diz mais do ato de fé, da 

atitude de entrega, de amor e de confiança em Deus (credere in Deum) que do conteúdo da 

fé, ou que Deus revelou de si mesmo (credere Deum). Francisco vai ainda mais longe ao 

afirmar que a inculturação é algo processual, “uma realidade nunca acabada” e que a 

piedade popular é um “lugar teológico” 151 que tem de ser levado em conta ao pensar a nova 

evangelização (cf. EG 126). Voltar-se para a religiosidade popular, para o modo de crer dos 

pobres, sofridos, excluídos, refugiados, pode se converter num caminho fecundo para a 

                                                 
148 João Paulo II assim postula: “Pela inculturação, a Igreja encarna o Evangelho nas diversas culturas 

[...] é um caminho lento que acompanha toda a vida da Igreja” (RM 52); “ A inculturação deve envolver todo o 
povo de Deus e não apenas alguns peritos, dado que o povo reflete aquele sentido da fé que nunca se deve 
perder de vista” (RM 54). 

149 BRIGHENTI, A Pastoral dá o que pensar, p. 177. 
150 Importa salientar que “inculturação” refere-se ao processo por meio do qual a fé, de maneira 

gratuita e respeitosa, se encarna nas culturas, não se refere à encarnação institucional da Igreja nas culturas o 
que constituiria uma “endoculturação” ou “enculturação” da Igreja. Cf. Ibid., p. 178. 

151 Para uma maior compreensão da “religião do povo” como “lugar teológico”, Cf. SCANNONE, A 
Teologia do povo, p. 65-72. 
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evangelização. Em suas dores e necessidades, eles são sustentados pela fé. Neles há uma 

abertura para o Espírito que é o protagonista principal de toda a evangelização. Por isso: “A 

mística popular acolhe, a seu modo, o Evangelho inteiro e encarna-o em expressões de 

oração, de fraternidade, de justiça, de luta e de festa” (EG 237). Scannone conclui que 

Francisco entende a evangelização como inculturação (cf. EG 122) e que este conceito não 

inspira apenas a Evangelii Gaudium, mas todo o pensamento teológico do Papa e explicita: 

O Espírito incita o povo fiel – encarnado nos povos protagonistas de sua 
história e de sua cultura, e especialmente os pobres e os simples – tanto a 
viver e a compartilhar a sua piedade e a sua mística populares, segundo a 
sua indiossincrasia cultural, como a se evangelizar continuamente a si 
mesmo e a ser discípulo missionário diante do desafio atual da nova 
evangelização152. 

Por sua vez, Codina, referindo-se também ao número 126 da Evangelii Gaudium, 

salienta a necessidade de se dar especial atenção à religiosidade popular. Ele a vê como uma 

esperança e alternativa no tocante à dimensão evangelizadora da Igreja. Para isso é preciso 

desvendar o que ela tem de conteúdo positivo, bem como o que o tem de crítica, confronto, 

resistência e alternativa: 

a religiosidade popular é sinal de uma esperança que postula uma 
alternativa: uma fé mais humana e mais holística, mais evangélica e mais 
histórica, que leva em conta [...] a sensibilidade da graça; uma fé mais 
encarnada, cotidiana, próxima, doméstica, laical, festiva, mais feminina, 
narrativa, simbólica, cósmica, integral, na qual o povo não está ausente e 
não é meramente objeto de pastoral e da teologia, mas sujeito de fé, a partir 
de baixo153. 

A religiosidade popular, com sua espiritualidade encarnada na cultura do simples é 

acentuadamente simbólica e marcadamente narrativa. Para penetrar neste mundo simbólico, 

ou para encontrar caminhos para que nele se enraíze o Evangelho é preciso apostar mais na 

“via simbólica”. Ela é caminho para uma maior aproximação com o povo, uma forma de 

interação na qual o povo permanece como sujeito, uma forma que lhe permite expressar com 

maior naturalidade e profundidade sua fé e suas convicções, a partir de baixo, de dentro de 

seu universo cultural. Ela potencializa o dinamismo missionário do povo. Ela se revela um 
                                                 

152 Cf. SCANNONE, A Teologia do povo, p. 224. 
153 CODINA, Víctor. La Religión del pueblo, Edição do Kindle, pos. 1345. “…la religiosidad popular 

es un signo de una esperanza que postula una alternativa: una fe más humana y más holística, más evangélica y 
más histórica, que tenga en cuenta lo que Karl Rahner llamaba ‘die Sinnlichkeit der Gnade’, la sensibilidad de 
la gracia; una fe más encarnada, cotidiana, cercana, doméstica, laical, festiva, más femenina, narrativa, 
simbólica, cósmica, integral, en la que el pueblo no esté ausente y no sea mero objeto de la pastoral y la 
teología, sino sujeto creyente desde abajo.” 
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caminho para a inculturação da fé. Por meio dela o Evangelho pode ser mais bem acolhido e 

pode gerar mais frutos do Espírito no meio do povo. Como recorda Francisco, uma força que 

não pode ser subestimada: “seria ignorar a obra do Espírito Santo” (EG 126). 

Para se expressar o ser humano faz uso de gestos e sinais, de ritos e de costumes. Há 

uma estreita ligação entre língua e cultura154. E uma vez que a linguagem se expressa através 

de sinais e símbolos, próprios de cada grupo cultural, com sua história e sua visão de mundo, 

a ação evangelizadora da Igreja há de buscar fazer uso de uma linguagem que seja capaz de 

penetrar no seio da cultura, que favoreça à inculturação da fé. Para essa inculturação faz-se 

necessária uma linguagem que permita penetrar no universo cultural das pessoas sem 

violência, sem força de dominação, mas de forma cativante, amorosa, que gere proximidade. 

Neste sentido, os gestos de Francisco: o abraço, a visita, a acolhida, o beijar os pés, etc. 

falam ainda mais alto e referendam seus discursos. Uma linguagem capaz de descer ao 

profundo das pessoas, ao núcleo de sentido partilhado em suas comunidades. E, a partir de 

dentro, lançar as sementes do Evangelho para que, encontrando acolhida, se desenvolvam 

pela força do Espírito e aí possa produzir os frutos da graça. Quando se descobre esse 

caminho e nele permanece de forma contínua, pode-se dizer que foi alcançado o “núcleo da 

inculturação”. É o que de forma precisa e cuidadosa, França Miranda pontua: “Viver a fé 

vivendo uma cultura constitui o núcleo da inculturação. Portanto não se trata 

fundamentalmente de inculturar a Igreja, o Evangelho, ou mesmo a fé (doutrina), mas a 

própria vida cristã”155.  

Quanto mais próximo do universo cultural do povo, mais fecunda se torna a ação 

evangelizadora. A dinâmica do MOBON, ao priorizar a linguagem simbólica não apenas 

alarga no povo o campo de compreensão da mensagem do Evangelho, tornando-o mais 

fecundo no meio das comunidades, quanto potencializa a missionariedade por parte do 

próprio povo. Quando o Evangelho é anunciado pela “via simbólica” a mensagem é acolhida 

não como algo que vem de fora, como de alguém que tem maior conhecimento que 

transmite uma verdade ou um conteúdo para quem não o tinha. Pela “via simbólica” o 

interlocutor permanece numa atitude ativa, de descobrir junto, de caminhar com o outro, de 

forma livre que desperta maior engajamento. Trata-se de um aprofundamento que acontece a 

partir de dentro de seu universo cultural de compreensão. Como visto na segunda parte desta 

pesquisa, a linguagem simbólico-cultural é o caminho privilegiado para a inculturação da fé.  
                                                 

154 Cf. CARRIER, Hervé. Língua e cultura. In: ID. Dizionario Della Cultura: Per l´analisi culturale e 
l´inculturazione. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997. p. 266-278. 

155 MIRANDA, França. Inculturação da fé: uma abordagem teológica. São Paulo: Loyola, 2001. p. 
59. 
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Como referenda Brighenti: “Assumir a cultura como lugar hermenêutico da fé 

pressupõe recolher, fielmente, a linguagem do povo e fazer dela o meio do transvase da 

mensagem revelada à matriz da cultura no seio da qual se quer encanar o Evangelho”156. O 

cultivo pastoral desta linguagem simbólico-cultural facilita a penetração do Evangelho 

também no mundo urbanizado, pois, como os símbolos não se esgotam, mas guardam uma 

reserva de sentido e permitem novas aplicações, por meio dessa linguagem a mensagem do 

Evangelho se encarna na cultura, no povo, com maior profundidade e de forma mais natural, 

respeitosa e gratuita. 

Para anunciar a Boa Nova do Reino, Jesus se fez “nazareno”, encarnando-se em um 

povo, assumindo a sua linguagem, os seus traços culturais, o seu jeito de viver e de 

expressar-se. Assim, a partir de baixo, das periferias, do meio dos pobres, dos últimos e 

sofridos, começa o anúncio do Reino que será continuado pelos seus seguidores. Como visto 

na segunda parte desta pesquisa, a Igreja tem de voltar a esta perspectiva “nazarena”. É neste 

sentido de busca de inculturação, de descer ao encontro dos últimos, de falar ao coração das 

pessoas, de ajudar o Evangelho a penetrar na vida das pessoas e enraizar-se nas 

comunidades que a dinâmica de evangelização do MOBON utiliza-se de uma linguagem 

simbólico-cultural em seus cursos, encontros de formação e material produzido. Considera 

que a questão da linguagem na ação evangelizadora não é uma questão menor. Ela permite ir 

mais longe na evangelização, na linha do apelo do Papa Francisco: “não deixemos que nos 

roubem a alegria da evangelização!” (EG 83). Como se trata não apenas de uma 

comunicação horizontal, mas envolve a escuta dos apelos de Deus, o cultivo desta 

linguagem que gera esperança e é fonte de resistência diante dos desafios da realidade exige 

o cultivo de uma espiritualidade enraizada na vida e no chão da comunidade.  

10.5 Cultivo da Espiritualidade enraizada na fé comunitária 

A dinâmica de ação evangelizadora do MOBON constitui uma realidade pastoral que 

é desenvolvida no seio da Igreja, uma iniciativa levada adiante por leigos e leigas, 

dinamizada pela força do Espírito e que, a serviço do evangelho, em uma atitude de Igreja 

em “saída missionária”, tem fecundado a Igreja local onde se faz presente. Se por um lado, é 

ação do Espírito, fruto da graça divina, por outro é ação humana, sujeita a falhas, pecados e 

limitações comuns a qualquer outra ação humana. Na segunda parte desta pesquisa, tendo 

como suporte a reflexão teológica de Codina, buscou-se destacar a presença e ação do 
                                                 

156 BRIGHENTI, A Pastoral dá o que pensar, p. 189. 
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Espírito a partir de baixo, agindo no povo fiel, na liderança, na comunidade e nos “sinais dos 

tempos”157. O objetivo agora é explicitar como esse cultivo da espiritualidade pode 

continuar a dar sustentação e iluminar a vida e a missão dos leigos e leigas em nosso tempo. 

Um breve olhar no retrovisor da história nos aponta que a partir do “Pacto das 

Catacumbas”158, celebrado ao final do Concílio Vaticano II, e da Conferência de Medellín, 

com a “opção preferencial pelos pobres”, o nascimento da teologia da libertação e das 

CEBs, surge uma nova mística, uma nova espiritualidade, que passa a orientar a caminhada 

eclesial e a reflexão teológica na América Latina: “o encontro com o Senhor no rosto dos 

pobres”159. Na época, o contexto de ditadura militar, de violência policial, pobreza e 

marginalização de grandes maiorias do povo, suscitavam o levantar de vozes proféticas no 

seio da Igreja e nas organizações populares. A espiritualidade era vivenciada em meios aos 

conflitos, ao contemplar o Cristo nos rostos sofredores, sentia-se por dentro a dor dos pobres 

e injustiçados. Por assumirem a causa dos pobres e a defesa da justiça, muitos foram levados 

ao martírio160, doando a vida por crer que o Senhor quer vida em abundância, com 

dignidade, para todos (cf. Jo 10,10). Daí surgia o empenho na luta pela transformação da 

sociedade, o engajamento sociopolítico a fim de mudar as estruturas injustas que pesavam 

sobre os mais frágeis e empobrecidos. Uma espiritualidade enraizada na vida do povo e 

cultivada de frente para os desafios da realidade. 

A Conferência de Aparecida enfatiza uma espiritualidade trinitária que tem seu ponto 

de partida no batismo (DAp 240) e que tem a sua centralidade no encontro com Jesus Cristo 

que marca o “início desse sujeito novo que surge na história e a quem chamamos discípulo” 

(DAp 243)161. E os lugares desse encontro com Cristo é na fé recebida e vivida na Igreja 

(DAp 246), na Sagrada Escritura (DAp 247), de forma especial pela Lectio divina (DAp 

249), na Sagrada Liturgia (DAp 250), na Eucaristia (DAp 251), no sacramento da 

reconciliação (DAp 254), na oração pessoal (DAp 255), na comunidade viva na fé e no amor 

fraterno (DAp 256), nos pobres, aflitos e enfermos (DAp 257). Todos esses pontos 
                                                 

157 Cf. Parte II – 6.4 Presença do Espírito, p. 176. 
158 Cf. BEOZZO, José Oscar. Pacto das catacumbas: por uma igreja servidora e pobre. São Paulo: 

Paulinas, 2015. 
159 BINGEMER, Maria Clara Lucchetti. Mística en el sur de América: Entre la profecía, lo cotidiano y 

la practica. In: ARANGUREN, Luis; PALLAZZI, Félix. Nuevos signos de los tiempos: Diálogo teológico 
ibero-latino-americano. Madrid: San Pablo, 2018. p. 371-388. Citado p. 373. 

160 Codina reclama a falta da elaboração de uma “teologia dos mártires” que torne manifesto o que é a 
caridade cristã e a força do Espírito. Cf. CODINA, Víctor. Lo pneumático en la teología, In: VARGAS-
MACHUCA. Antonio. Teologia y mundo contemporáneo: homenaje a K. Rahner en su 70 cumpleaños. 
Madrid: Ed.Cristiandad, 1975. p.115-132. Cito p. 120. 

161 “Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas através do encontro 
com um acontecimento, com uma Pessoa, que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação 
decisiva.” BENTO XVI. Deus Caritas est, n. 12. 
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culminam em uma espiritualidade encarnada, vivida no seio da comunidade de fé, 

alimentada pela Palavra e pela Eucaristia, cultivada na oração, de olhos abertos para a 

realidade e solidária com os mais sofridos. Sem escapismos ou fuga da realidade, sem visões 

fatalistas ou supersticiosas162, uma espiritualidade que se constitui como “a forma própria e 

específica de viver a santidade batismal a serviço do Reino de Deus” (DAp 184).  

Esta espiritualidade manifesta-se de uma forma singular na piedade popular. A 

Conferência de Aparecida resgata a importância da “espiritualidade popular” e da “mística 

popular” reunindo-as sob o termo “piedade popular” apresentando-a como: “uma maneira 

legítima de viver a fé, um modo de se sentir parte da Igreja e uma forma de ser 

missionários” (cf. DAp 264). Uma espiritualidade encarnada na cultura e que não pode ser 

desvalorizada, pois equivaleria a “esquecer o primado da ação do Espírito e a iniciativa 

gratuita do amor de Deus” (DAp 263). Uma espiritualidade que é iluminada e fortalecida 

com o testemunho da Virgem Maria (cf. DAp 266-275), dos Apóstolos e dos Santos (cf. 

DAp 273-275), modelos iluminadores para o discipulado missionário.  

O Papa Francisco, ao tratar da espiritualidade, acentua a necessidade de uma 

espiritualidade integradora e ecológica, por meio da qual as pessoas vivam guiadas pelo 

Espírito (cf. Rm 8,14) e coloquem-se, livre e alegremente a serviço do Reino no cuidado 

com os irmãos e com a Criação de Deus. 

Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, é o que ele chama de “evangelizadores 

com espírito”, pessoas “que rezam e trabalham”, articulam a força que transforma o coração 

com o compromisso social, sem “mutilar o Evangelho”. Em síntese: “É preciso cultivar 

sempre um espaço interior que dê sentido cristão ao compromisso e à atividade” (EG 262). 

Diante dos movimentos com tendências fundamentalistas, Francisco denuncia a presença de 

uma espiritualidade vazia, sem Deus (cf. EG 63), evangelizadores que apesar de rezarem 

denotam: “uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade e um declínio do 

fervor.”(EG 78)163. Ele aponta a falta de uma espiritualidade que seja capaz de envolver a 

vida, de impregnar a ação. Esta é a causa do cansaço, da fadiga e que leva ao que ele 

denomina de “acédia pastoral”, que indica a vontade de domínio e que leva a preocupar-se 

mais com a organização, deixando de lado as pessoas (cf. EG 82). Reconhece uma “sede de 

Deus”, mas denuncia um “consumismo espiritual”, movido por propostas que alienam e 

apresentam “um Jesus Cristo sem carne e sem compromisso com o outro” (EG 89). 
                                                 

162 Neste sentido o Papa Francisco, aponta a piedade popular como um remédio capaz de curar 
algumas fragilidades da cultura popular como “machismo, o alcoolismo, a violência doméstica, uma escassa 
participação na Eucaristia, crenças fatalistas ou supersticiosas que levam a recorrer à bruxaria, etc.” (EG 69). 

163 Grifos próprios do documento. 
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Denuncia ainda a “espiritualidade do bem-estar”, imediatista, que carece de vida 

comunitária e de “compromissos fraternos” e se apoia na “teologia da prosperidade” (EG 

90).  

Por outro lado, o Papa indica a necessidade de a Igreja desenvolver uma 

espiritualidade capaz de responder a essa “sede de Deus”, que seja capaz de curar, libertar, 

encher a vida de paz e que não fuja à missão, mas possa conduzir “à comunhão solidária e à 

fecundidade missionária”(EG 89). Por fim, aponta a religiosidade popular como exemplo de 

espiritualidade encarnada, que favorece uma relação pessoal e integradora com Deus: 

As formas próprias da religiosidade popular são encarnadas, porque 
brotaram da encarnação da fé cristã numa cultura popular. Por isso mesmo, 
incluem uma relação pessoal, não com energias harmonizadoras, mas com 
Deus, Jesus Cristo, Maria, um Santo. Têm carne, têm rostos. Estão aptas 
para alimentar potencialidades relacionais e não tanto fugas individualistas 
(EG 89). 

Na Exortação Apostólica Laudato Si´, o Papa Francisco acentua que o cultivo da 

espiritualidade deve contribuir para estabelecer uma nova relação com toda a obra criada por 

Deus. Aponta “uma forma alternativa para entender a qualidade de vida”, um estilo de vida 

mais “profético e contemplativo”, que não ceda ao consumismo (cf. LS, 222). Que integre a 

dimensão lúdica, da vida, a festa e o necessário repouso, o “descanso contemplativo” que 

leva a valorizar a obra criada e a desenvolver a “dimensão receptiva e gratuita” (cf. LS 237). 

A relação entre as pessoas divinas, a Trindade, é o referencial para esta espiritualidade 

integradora. É no sair de si, na relação, na busca da comunhão com Deus, os outros e com os 

seres criados, que a pessoa “cresce, amadurece e santifica-se”. “Tudo está interligado, e isto 

convida-nos a maturar uma espiritualidade de solidariedade global que brota no mistério da 

Trindade” (LS 240). 

Seguindo indicações de Aparecida e do Papa Francisco, as últimas Diretrizes de 

Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil e o Documento 105 da CNBB, “Cristãos leigos e 

leigas na Igreja e na sociedade; sal da terra e luz do mundo (Mt 5, 13-14)”, reforçam a 

necessidade dessa espiritualidade integral e integradora capaz de superar as oposições: fé e 

vida; sagrado e profano; Igreja e mundo; identidade eclesial e ecumenismo que se tornam 

entraves à vivência da fé cristã madura e responsável como “verdadeiros sujeitos na Igreja e 

no mundo” (cf. CNBB 105, n. 133). Rejeita os desvios de uma espiritualidade intimista e 

individualista, reforça as exigências da caridade e postula o encontro com a pessoa de Cristo 

para “a conversão pessoal, o discipulado, a experiência comunitária, a formação bíblico 
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teológica e o compromisso missionário” (cf. CNBB 105, n. 188). Retoma a imagem dos 

movimentos do coração para indicar uma espiritualidade de “comunhão e missão” que, 

alimenta e dá vida às atividades internas da Igreja (sístole) e, ao mesmo tempo, abre-se a 

ação missionária no mundo (diástole) (cf. CNBB 105, n. 193). Salienta que a missão é 

sustentada pelo “pulmão da oração” por meio da qual se cultiva a mística e a vida interior, 

de uma forma integrada (cf. CNBB 105, n. 196). 

Um breve relato ajuda a perceber que a dinâmica do MOBON se empenha no cultivo 

desta espiritualidade engajada, integral, ecológica e solidária aos sofredores, bem próxima 

das orientações da Igreja, como visto acima. Assim é testemunhado o cultivo da 

espiritualidade no trabalho do MOBON: 

este é outro dado característico desde os inícios do Movimento. Há sempre 
uma preocupação de levar as pessoas a fazerem um encontro pessoal com o 
Senhor. Cada encontro é marcado por fortes momentos celebrativos, há 
uma grande atenção e destaque para a celebração da Eucaristia. Há um 
verdadeiro cultivo da oração, pois esta tem o poder de fazer a reflexão 
descer da cabeça para o coração. O cultivo da espiritualidade é trabalho em 
nível pessoal e comunitário, ora acentuando um, ora outro. Há uma busca 
constante de uma espiritualidade encarnada, que procura ligar fé e vida, 
compromisso com Deus e compromisso com os irmãos. A linguagem 
parabólica, os exemplos que surgem da vida cotidiana ou da natureza 
tornam-se elementos vivos nas preces e orações que surgem entre os 
participantes164. 

O testemunho de Carlos Mesters reforça essa dimensão da espiritualidade: “O 

MOBON não rompe com a fé profunda e popular que o povo traz de casa. Pelo contrário. 

Está em continuidade com o seu passado e com a sua fé, e a faz crescer e evoluir. Ajuda a 

discernir o que deve ser superado e faz perceber o que deve ser reforçado”165. Neste 

testemunho evidencia o respeito e o cuidado para com a “piedade popular” que é esta fé que 

o povo traz consigo, de casa. A dinâmica do MOBON ajuda o povo a amadurecer a própria 

fé, purificando-a166. Frei Carlos vê na dinâmica do MOBON algo próximo da sabedoria dos 

Santos Padres: 

                                                 
164 SILVA, Denilson Mariano. Eixos centrais do Movimento da Boa Nova. In: GOMES; ANDRADE,. 

MOBON, p. 151. 
165 MESTERS, Carlos, Carta de um amigo. In: GOMES; ANDRADE. MOBON, p. 167. 
166 Uma imagem muito usada nos cursos e encontros favorece à compreensão desta ação que purifica, 

mas de forma respeitosa. Quando chove na cabeceira de um afluente, a força das águas arrastam galhos, folhas, 
animais mortos, lixo... E, quando este desemboca em um leito maior, ele é recebido do jeito que vem, com toda 
a sujeira. As águas vão caminhando juntas e, aos poucos, a sujeira vai decantando, as águas ficam limpas 
novamente. 



 

314 

Não se trata em primeiro lugar de aprender uma doutrina nova ou de uma 
nova moral, mas sim de fazer nascer um novo jeito de viver e de conviver a 
partir da Boa Nova que Jesus nos trouxe de que Deus é nosso Pai e de que 
todos nós somos irmãos. É desta experiência vivida que nascem a doutrina, 
a moral, a celebração, a organização. Sem esta vivência comunitária, tudo 
seria uma simples peruca que não faz nascer cabelo167. 

Contempla-se nesta dinâmica do MOBON uma espiritualidade que se mostra 

enraizada na vida de fé da Igreja, que se alimenta da Palavra de Deus e da Eucaristia, que 

está fortemente ancorada na vida de comunidade, que cultiva a intimidade com Deus a partir 

de baixo, na vivência familiar e comunitária, que cria laços de fraternidade, de vida eclesial 

e desperta para o discipulado missionário. Uma espiritualidade não intimista ou 

individualista, mas solidária, de olhos abertos para a realidade, que desenvolve uma mística 

que leva a concretizar na vida os ideais do Reino: fraternidade, justiça, paz e busca do bem 

comum, a partir da Palavra de Deus e das orientações da Igreja. Uma espiritualidade que 

respeita a piedade popular, a fé simples e sincera do povo, favorece a inculturação do 

Evangelho e cria condições para o povo, de forma ainda mais assertiva, “evangelize 

continuamente a si mesmo”, pois o protagonista deste processo é o próprio Espírito de Deus 

(EG 122). 

É o cultivo de uma espiritualidade que leva ao encontro com o Senhor e que desperta 

e fortalece o discipulado missionário. A pessoa se descobre chamada por Deus e enviada em 

missão. Não como algo superficial, mas como um apelo que brota do Evangelho, do 

encontro com o Senhor. É a partir daí que leigos e leigas se descobrem como “sal da terra e 

luz do mundo” (Mt 5,13-14), sua missão não se resume a uma maior frequência nas ações 

litúrgicas da comunidade, quer pela participação nas celebrações ou assumindo algum 

ministério ou serviço pastoral intraeclesial. A missão se estende para o mundo, para a busca 

de melhores condições de vida e dignidade para todos. Impulsionada por esta 

espiritualidade, a missão conduz para uma ação transformadora na sociedade a serviço do 

Reino de Deus.  

Também na dinâmica do MOBON, o encontro com o Senhor, por meio de uma 

espiritualidade encarnada, faz com que a fé se transforme em uma força de luta pela vida e 

conduz a uma ação transformadora na sociedade: “para que todos tenham vida e vida em 

abundância” (Jo 10,10).  

                                                 
167 MESTERS, Carlos, Carta de um amigo. In: GOMES; ANDRADE. MOBON, p. 170. 
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10.6 Ação transformadora na sociedade 

Em seus primórdios, antes do Concilio Vaticano II e mesmo algum tempo depois, a 

ação social desenvolvida pelos integrantes do MOBON era basicamente a ação caritativa em 

momentos de urgências para socorrer às necessidades de pessoas ou mesmo da comunidade. 

Como desenvolvido na primeira parte desta pesquisa, foi a partir de meados da década de 

1980 que cresceu a consciência crítica e o trabalho de evangelização gerou um despertar 

para o engajamento sociopolítico na busca de uma transformação social.  

No âmago desta questão está a situação dos empobrecidos, dos marginalizados, dos 

sofredores... Às vésperas do Concílio, João XXIII, tendo presente a situação dos países 

pobres, anuncia que a Igreja quer ser “a Igreja dos pobres”. Apesar do esforço dos 

signatários desta proposição, ela caminhou à margem do Concílio, sem alcançar 

centralidade168. Ao final do Concílio, o “Pacto das Catacumbas” sinaliza o compromisso dos 

signatários da “Igreja dos pobres” com a causa dos empobrecidos169. Tendo como pano de 

fundo a relação Igreja Mundo, a Conferência de Medellín assume o Concílio de forma 

criativa ao fazer uma leitura de suas conclusões à luz da situação concreta da América 

Latina. Com isso, deu-se um forte impulso na direção de uma Igreja ad extra e 

comprometida com os pobres: “a opção pelos pobres se tornou na Igreja e na teologia latino-

americana a perspectiva ou o ponto de vista fundamental, a partir do qual todas as questões 

são tratadas e dinamizadas. [...] um ponto de vista estritamente teológico, tal como aparece 

na Sagrada Escritura”170.  

A Conferência de Puebla dá continuidade ao método “Ver, Julgar e Agir” assumido 

em Medellín. Ela parte da realidade latino-americana, indica critérios de evangelização e por 

fim, as opções pastorais. Permanece a “opção pelos pobres”, mas com o adjetivo 

“preferencial” e inclui a “opção pelos jovens”. Incentiva os cristãos leigos a assumir a 

política em função do bem comum e a socorrer as necessidades dos mais fracos. Para isso 

eles podem contar com a “solidariedade da hierarquia” e lhes será favorecida a “formação e 

sua vida espiritual” (DP 525). Puebla salienta a importância da atividade política, o exercício 

do voto, a militância política em algum partido e o exercício de cargos públicos (DP 791), 

                                                 
168 Cf. AQUINO JÚNIOR. Teologia em saída, p. 167-170. 
169 Cf. BEOZZO. Pacto das catacumbas, p. 9-12. 
170 AQUINO JUNIOR, Francisco. Igreja e política: abordagem teológica à luz do Concílio Vaticano 

II. In: PINHEIRO, José Ernane; ALVES, Antonio Aparecido. Os cristãos leigos no mundo da política à luz do 
Concílio Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 15-38, aqui p. 22. 
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na busca da construção da paz, da liberdade e da justiça, com estruturas sociais justas, na 

busca do bem comum, iluminados pela fé e pela Doutrina Social da Igreja (DP 792-793). 

Santo Domingo, em um clima eclesial de neoconservadorismo, representa um recuo 

em certos pontos em relação a Medellín e Puebla: abandona o método “Ver, Julgar e Agir”, 

e abranda a opção preferencial pelos pobres adjetivando-a com “evangélica e não 

excludente” (SD 296). Salienta a importância evangelizadora dos fiéis cristãos no qual “os 

jovens evangelizam os jovens” e “os pobres evangelizam os pobres” (SD 95). Destaque 

maior desta conferência em relação à ação transformadora na sociedade é a importância 

dada aos leigos como “protagonistas” da nova evangelização e da promoção humana (SD 

103).  

A Conferência de Aparecida faz um “retorno criativo” às intuições de Medellín e 

Puebla171. Retoma o método “Ver, Julgar e Agir”, resgata a “opção preferencial pelos 

pobres” em chave cristológica a partir do discurso inaugural de Bento XVI (DAp 392), as 

CEBs são vistas como “sinal de vitalidade para a Igreja” (DAp 179) e renova o empenho 

pela justiça social e reconhece o esforço da Igreja na América Latina e Caribe em servir aos 

mais pobres (DAp 384-385). Nota-se o empenho por uma vida mais digna, por meio da 

promoção da saúde, da economia solidária, educação, trabalho, acesso à terra, cultura, 

habitação, assistência... A Igreja tem unido sua voz à de outras instituições de âmbito 

nacional e internacional para “promover a justiça, os direitos humanos e a reconciliação dos 

povos (DAp 98). Reconhece que os leigos são imprescindíveis na missão da Igreja e que sua 

missão específica é no mundo da cultura, do trabalho, das ciências, das artes, da política, da 

comunicação, da educação, da economia (DAp 174; 210). 

Por sua vez, o pontificado de Francisco reacende a chama da Igreja dos pobres: 

“Quero uma Igreja pobre e para os pobres” (EG 198), com maior presença no mundo para 

partilhar a alegria do Evangelho, uma Igreja “em saída” de portas abertas, que saia às 

“periferias humanas” (EG 20). E, ao mesmo tempo conclama a dizer “não” a uma série de 

realidades que ferem a dignidade e a vida humana: “não a uma economia da exclusão”; “não 

à nova idolatria do dinheiro”; “não ao dinheiro que governa em vez de servir”; e “não à 

desigualdade social que gera violência” (cf. EG 53-60). Ao tratar da dimensão social da 

Evangelização, Francisco nega a ideia de que a religião deve limitar-se ao âmbito privado, à 

esfera puramente espiritual (EG 182); postula que a Igreja “não pode nem deve ficar à 

margem na luta pela justiça” e que todos os cristãos são chamados à construção de um 

                                                 
171 Cf. ALVES, Antonio Aparecido. Fé e compromisso cristão na América Latina (De Medellín a 

Aparecida). In: PINHEIRO; ALVES. Os cristãos leigos, p. 61-75. Cito p. 72. 
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mundo melhor (EG 183); para isso recomenda o estudo da Doutrina Social da Igreja para 

orientar a ação dos cristãos (EG 184). 

Em meio às grandes questões, vários números desta Exortação são dedicados à 

“inclusão social dos pobres” (cf. EG 186-216) e à questão da paz e do diálogo social, 

desmembrada em “o bem comum e a paz social (EG 217-237) e o diálogo social como 

contribuição para a paz (EG 217-258). Francisco explicita que “cada cristão e cada 

comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus a serviço da libertação e da promoção 

dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade” (EG 187) e que a 

política, apesar de “denegrida”, mal vista “é uma sublime vocação, é uma das formas mais 

preciosas da caridade, porque busca o bem comum [...], a partir duma abertura à 

transcendência, poder-se-ia formar uma nova mentalidade política e econômica que ajudaria 

a superar a dicotomia absoluta entre a economia e o bem comum social” (EG 205).  

Francisco ainda vai mais longe, conclama a não perder a esperança: “não deixemos que nos 

roubem a esperança!” (EG 86). Neste sentido, ao responder a algumas questões dos jovens 

jesuítas da Itália e Albânia, afirma a necessidade de o cristão envolver-se na política: “Para o 

cristão, é uma obrigação envolver-se na política. Nós, cristãos, não podemos ‘fazer como 

Pilatos’, lavar as mãos. Não podemos! Devemos envolver-nos na política, pois a política é 

uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. E os leigos cristãos 

devem trabalhar na política”172. O Papa recorda que “ser cidadão fiel é uma virtude e a 

participação na vida política é uma obrigação moral (EG 220).  

Talvez a conclamação mais forte de Francisco em função da ação transformadora na 

sociedade esteja ligada aos Movimentos Populares aos quais vê como “semeadores de 

esperança”, capazes de levar a uma mudança das estruturas sociais e aos quais ele confia três 

grandes tarefas: “pôr a economia a serviço dos povos”; “unir os nossos povos no caminho da 

paz e da justiça”; “defender a mãe terra” 173. E diante do sistema que coloca a atenção no 

dinheiro e despreza a vida humana, Francisco conclama a transformar o sistema. 

Reconhecemos nós que este sistema impôs a lógica do lucro a todo o custo, 
sem pensar na exclusão social nem na destruição da natureza?            . 
Se isso é assim – insisto – digamo-lo sem medo: Queremos uma mudança, 

                                                 
172 PAPA FRANCISCO. Respostas do Santo Padre Francisco às perguntas dos representantes das 

escolas dos jesuítas na Itália e na Albânia. Disponível em: <http://www.vatican.va/content/francesco 
/pt/speeches/2013/june/documents/papa-francesco_20130607_scuole-gesuiti.html>. Acesso em: 03 jul. 2020. 

173 PAPA FRANCISCO. Participação ao II encontro mundial dos Movimentos Populares. Discurso do 
Santo Padre. Expo Feira de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), Quinta-feira, 9 de Julho de 2015. Disponível 
em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco20150709_ 
bolivia-movimenti-popolari.html>. Acesso em: 07 jul. 2020. 
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uma mudança real, uma mudança de estruturas. Este sistema é 
insuportável: não o suportam os camponeses, não o suportam os 
trabalhadores, não o suportam as comunidades, não o suportam os povos.... 
E nem sequer o suporta a Terra, a irmã Mãe Terra, como dizia São 
Francisco174. 

Importa afirmar que esse posicionamento do Papa para a transformação do sistema 

em decorrência, esse atual posicionamento da Igreja e para a garantia do essencial à vida e à 

dignidade humana com “os três ‘T’: terra, teto e trabalho”175, não se resume a uma dimensão 

puramente social, antes, é uma questão teologal:  

Os discursos dos Papa Francisco nos encontros mundiais com os 
Movimentos Populares mostram como os grandes problemas do mundo e 
as lutas e organizações populares têm uma dimensão estritamente teologal, 
isto é, dizem respeito positiva e/ou negativamente, ao desígnio salvífico de 
Deus neste mundo: seja como obstáculo ou negação (pecado); seja como 
sinal e/ou mediação (salvação). Nada neste mundo é indiferente a Deus e 
ao seu desígnio salvífico, nem pode ser indiferente à Igreja, enquanto 
“povo de Deus”, “corpo de Cristo” e “templo do Espírito” no mundo176. 

O MOBON participa desta trajetória da Igreja do Brasil em que se manifesta esse 

crescimento da consciência na responsabilidade social a partir da busca de aplicação das 

conclusões do Concílio Vaticano II, relido diante do contexto de exploração da América 

Latina e a necessidade de se fazer solidária, pois sente ressoar no coração a situação do 

povo177. Como salientado na primeira parte desta pesquisa, o engajamento dos participantes 

do MOBON nas lutas sociais começa a ganhar força a partir de meados da década de 

1980178. Por um lado, dificuldades em relação aos problemas de desemprego, falta de 

condições de saúde, moradia, educação, exigiam uma tomada de posição, de outro, o apoio e 

incentivo da Igreja, como a publicação do Documento nº 40 da CNBB, Igreja: comunhão e 

                                                 
174 PAPA FRANCISCO. Participação ao II encontro mundial dos Movimentos Populares. 
175 “A Bíblia lembra-nos que Deus escuta o clamor do seu povo e também eu quero voltar a unir a 

minha voz à vossa: os famosos três ‘T’: terra, teto e trabalho para todos os nossos irmãos e irmãs. Disse-o e 
repito: são direitos sagrados. Vale a pena, vale a pena lutar por eles. Que o clamor dos excluídos seja escutado 
na América Latina e em toda a terra.” Ibid. 

176 AQUINO JUNIOR, Francisco. Uma bênção para a humanidade: Densidade teológica das 
organizações e lutas populares. In: ID.; ABDALA, Maurício; SÁVIO, Robson (Orgs.) O Papa Francisco com 
os Movimentos Populares. São Paulo: Paulinas, 2018. p. 151-168, aqui, 160-161. 

177 “O compromisso com a promoção da paz e da justiça, afirmado pelo Concílio Vaticano II na 
Gaudium et Spes, foi reafirmado vigorosamente pela II Conferência Episcopal Latino-Americana em Medellín 
(1968) e pelo Sínodo dos Bispos de 1971. O Papa Paulo VI, Evangelii Nuntiandi (1975), ressaltou os laços 
profundo que unem evangelização e libertação, como também o fez Puebla” (CNBB 40, n. 40). 

178 Era um tempo de grande efervescência das Comunidades de Base, tinha nascido o Partido dos 
Trabalhadores (1980), era forte o “Movimento Diretas Já”, o Movimento Sindical e a Comissão Pastoral da 
Terra, todo um conjunto de iniciativas que propiciou ao MOBON um maior engajamento sócio-transformador 
alimentado pela fé. Cf. ANDRADE, Durval Ângelo. MOBON: Perspectiva sociopolítica. In: SILVA, 
Fermento Sal e Luz, p. 105-119. 
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missão na evangelização dos povos, no mundo do trabalho, da política e da cultura, na 

época, muito divulgado nos cursos e encontros do MOBON, reforçava essa dimensão da 

participação do cristão na política:  

A razão mais profunda da atitude da Igreja perante a política decorre da 
consciência evangélica de sua missão. [...] Ela se inspira no Evangelho, no 
mistério da Encarnação. [...] Por isso, não é de estranhar que a Igreja 
continue, insistentemente, defendendo os trabalhadores, os sem terra, os 
favelados, os desempregados, os pobres em todas as suas formas. Tal 
missão pertence ao mais profundo de sua consciência evangélica. E toda 
vez que não o fez ou não o faz, tornou-se ou torna-se infiel ao Evangelho 
(CNBB 40, n. 203-204).  

Como demonstrado na segunda parte desta pesquisa, apoiando-se na reflexão 

teológica de Víctor Codina, a Igreja passa a escutar o “clamor do espírito” abrindo-se à 

solidariedade para com os que sofrem e choram injustamente. O MOBON, em sua ação 

evangelizadora, segue a mesma direção e se coloca em sintonia com a proposta do Concílio 

relida à luz da situação latino-americana, dando ainda maior ênfase à ação dos leigos em sua 

presença transformadora na sociedade. Neste sentido, a dinâmica do MOBON propicia os 

leigos e leigas captar o “clamor do Espírito”, criar condições para que o Espírito aja, com 

maior liberdade, em meio às comunidades, o que leva a um despertar para estar a serviço de 

um mundo novo, mais humano, fraterno, justo e solidário179. 

O que contribui para isso é a leitura da Palavra de Deus lida de frente para a 

realidade da vida. Ao clarear que Deus tem um projeto de vida e justiça para todos (cf. Jo 

10,10), evidencia-se que onde a vida é desprezada, sacrificada, injustiçada, sinaliza que o 

projeto de Deus ainda não foi concretizado. Uma falsa neutralidade pastoral reforça ainda 

mais o “status quo”. Torna-se necessário somar forças e encontrar as ferramentas sociais que 

favoreçam à concretização do projeto de Deus em nossa sociedade, para que assim, todos 

possam ter uma vida digna, com paz e justiça180. No encontro com a Palavra de Deus, os 

grupos de reflexão se convertem também em grupos de ação. Ao refletir sobre os desafios da 

evangelização e da necessidade de garantir vida e dignidade para todos, convertem-se em 

fermento evangélico nas estruturas do mundo. Não se trata de um engajamento social em 

                                                 
179 Cf. Parte II – 6.4.3 A presença do Espírito nos “Sinais dos Tempos”, p. 190. 
180 Como visto na primeira parte desta pesquisa, - cf. acima: 1.4.4 Consequências do engajamento 

sócio-político - isto levou muitos participantes do MOBON a engajarem-se em Associações de Moradores, de 
Pequenos Produtores Rurais, de Mulheres, Sindicatos de Trabalhadores, Cooperativas de Produtores, Lutas em 
defesa da Ecologia, Movimentos de Fé e Política... e a ocuparem cargos eletivos em política partidária em 
partidos como PT, PDT, PHS, PTB. Cf. GOMES e ANDRADE. MOBON, p. 134-137. 
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função apenas do social. Trata-se da fé que vai se convertendo em ação e engajamento a 

favor da vida. 

O anúncio da Boa Nova integra-se a uma ação libertadora a serviço da vida e da 

dignidade humana a partir de baixo, a partir dos pequenos, uma das tônicas da ação do 

Espírito na reflexão teológica de Codina. Neste sentido o que Pedro de Oliveira revela como 

originalidade das CEBs, como modo de agir no meio social e político, aplica-se, de modo 

semelhante, aos participantes do MOBON, que são também CEBs: “as CEBs procuram 

exercer a sua influência na sociedade através de movimentos e organizações da própria 

sociedade. Elas estimulam seus membros a participarem das lutas sociais ao lado de outras 

pessoas, sem que a Igreja enquanto tal dirija essas lutas”181. Já não se trata de “um braço 

estendido da hierarquia” presente na sociedade182, mas da participação livre e consciente de 

leigos e leigas que, impulsionados pela fé, fermentam a sociedade, por meio de sua presença 

evangelizadora. A Igreja do Brasil reconhece a importância desse dinamismo e o incentiva 

no “mundo da política”183, em função de um serviço à vida plena para todos: 

Em tudo isso, a Igreja reconhece a importância da atuação no mundo da 
política e incentiva os leigos e leigas, especialmente os jovens, à 
participação ativa e efetiva nos diversos setores voltados para a construção 
de um mundo mais justo, fraterno e solidário. Daí a urgência na formação e 
apoio aos cristãos leigos e leigas para que atuem nos movimentos sociais, 
conselhos de políticas públicas, associações de moradores, sindicatos, 
partidos políticos e outras entidades, sempre iluminados pelo Ensino Social 
da Igreja. Tão desacreditada em nossos dias, a política, no entanto, “é uma 
sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque 
busca o bem comum” (CNBB, 102, n. 68). 

Sem estar ancorado em uma base de fé, esse engajamento pode também levar a um 

distanciamento da vida de comunidade, posteriormente, até a um afastamento da caminhada 

de fé e do sentido primeiro do próprio engajamento. Quando isso acontece, não raro, se 

instrumentaliza a política e a obra social. E o que era uma luta a favor da vida, pode 

converter-se em uma luta pelos próprios interesses pessoais, econômicos e financeiros, 

distante do ideal de busca do bem comum. Consciente deste risco, o MOBON procura 
                                                 

181 OLIVEIRA, Pedro Ribeiro. Comunidades Eclesiais de Base: nova forma de atuação política da 
Igreja. In: PINHEIRO; ALVES, Os cristãos leigos, p. 95-109. Cito, p. 97. 

182 Cf. SANCHEZ, Wagner Lopes. O laicato após o Vaticano II: avanços práticos e desafios 
teológicos. In: PASSOS. Sujeitos no mundo, p. 233-258. Cito p. 244. 

183 A Igreja fortaleceu o apoio aos leigos e leigas como “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14) em 
sua missão nos “areópagos modernos” especialmente: “a família: areópago primordial”; “o mundo da política”; 
“o mundo das políticas públicas”; “ o mundo do trabalho”; “o mundo da cultura e da educação”; “o mundo das 
comunicações”; “o cuidado com a nossa casa comum” entre outros (cf. CNBB 105, n. 250-273). Não faltam 
bons documentos de incentivo e apoio, mas há ainda muita resistência em sua aplicabilidade devido aos 
entraves, sobretudo, do clericalismo como apontado acima. 



 

321 

trabalhar a dimensão da fé e busca ajudar os leigos e leigas a se manterem firmes na 

caminhada de fé da comunidade. É partilhando a fé da comunidade, aprofundando o 

conhecimento das Escrituras, em um processo de formação contínua, que o engajamento 

social permanece como um desdobramento da fé e é por ela alimentado e iluminado. 

Importa cuidar para que esse engajamento social não seja desfocado e instrumentalizado 

para outros fins que não seja a busca de colaborar com a edificação do Reino de justiça e paz 

querido por Deus para todos os seus filhos e filhas. Como admoesta Francisco: “não 

deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno!” (EG 101). 

Retomando os passos dados, o MOBON, por oferecer um serviço continuado de 

animação bíblica popular, apostar no dinamismo missionário dos leigos de forma enraizada 

na Igreja local, por meio de uma linguagem acessível, simbólico-cultural, com o cultivo de 

uma espiritualidade enraizada na fé comunitária e propiciando uma ação transformadora na 

sociedade, insere-se na busca de respostas para a ação evangelizadora no atual mundo 

urbanizado.  

Tendo presente esta missão da Igreja diante do contexto atual, buscamos identificar 

as perspectivas e desafios que se colocam à dinâmica de evangelização do MOBON neste 

contexto contemporâneo, pós-moderno e urbanizado. Não se trata aqui de olhar o caminho 

feito pelo MOBON em termos de ação evangelizadora, isto foi contemplado na primeira 

parte desta pesquisa. Trata-se de buscar suas forças e debilidades. Ou seja, identificar os 

elementos que, em sua dinâmica, respondem aos desafios da ação evangelizadora no 

contexto atual, bem como os limites que ainda precisam ser superados. 

 

CAPÍTULO 11 - PROSPECTIVAS PARA A AÇÃO EVANGELIZADORA  

Os princípios utilizados pelo Papa Francisco para tratar da paz social, fundada na 

dignidade da pessoa humana e em vista de um “desenvolvimento integral para todos” (EG 

219), se aplicam a toda a ação evangelizadora da Igreja. Uma releitura destes princípios na 

ótica dos desafios da evangelização no mundo urbanizado nos ajuda a abrir novas 

perspectivas neste contexto atual. 



 

322 

11.1 Princípios para a ação evangelizadora no mundo urbano 

A cidade, na qual habita Deus (DAp 514), é marcada por contrates: opulência e 

miséria; pessoas de enorme poder aquisitivo e pessoas sem um mínimo necessário para 

comer; habitações de extremo luxo e barracos em situações precárias; condomínios fechados 

com extrema segurança e favelas dominadas por milícias e gangues de tráfico de drogas. A 

lista pode facilmente ser alargada com um simples exercício do pensar. Os contrastes 

denunciam as situações de fome, de injustiça, de negação dos direitos humanos e da falta de 

qualidade de vida para uma considerável parcela dos habitantes da cidade, sobretudo, 

pessoas abandonadas, moradores em situação de rua, nos cortiços e favelas. O anúncio do 

Evangelho, para ser sinal de alegria, amor e esperança, há de ser conjugado, integrado com a 

busca do bem comum e da paz social “que não é ausência de guerra”, mas “fruto do 

desenvolvimento integral de todos” (EG 219).  

O caminho que estamos percorrendo nesta terceira parte da pesquisa evidencia que o 

mundo urbano revela-se por demais complexo, diversificado, fragmentado e plural. E não 

existem receitas prontas ou fórmulas acabas que possam dar conta de responder aos variados 

e multiformes desafios colocados à ação evangelizadora da Igreja na atualidade. As 

iniciativas bem sucedidas em uma cidade ou região podem ser inspiradoras para outras, mas 

não são garantia de êxito e, no mínimo, exigem que sejam recriadas, segundo as 

necessidades e particularidades próprias da nova realidade na qual se deseja concretizá-la. A 

complexidade e pluralidade dos novos contextos exigem uma constante capacidade de 

reinvenção, de criatividade e busca de alternativas para que a ação evangelizadora seja capaz 

de fecundar a realidade urbana com a força do Evangelho. As últimas Diretrizes da Igreja do 

Brasil apontam que a pluralidade é “outra marca do nosso mundo” e a aborda em termos de 

luz e sombra, de oportunidade e de desvios:  

A pluralidade manifesta-se como luz na medida em que permite à pessoa 
exercer o dom da liberdade e escolher em meio a múltiplas variáveis. No 
entanto, ela se manifesta como sombra na medida em que, diante de cada 
pessoa, são também colocadas possibilidades de escolha que não conduzem 
à vida, mas ao sofrimento e à morte (Dt 30,19). Isso ocorre porque as 
escolhas não são neutras. Quando a diversidade de possibilidades é 
assumida exatamente a partir do individualismo consumista, não se 
pensando mais nos outros nem no planeta, os resultados são catastróficos, 
conforme verificamos a todo momento (CNBB 109, n. 54). 

O cenário do mundo urbanizado parece provocar a Igreja a refazer-se, a recriar-se, 

cada vez mais, - Ecclesia semper reformanda – para continuar a ser sinal do Reino na 
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atualidade. Neste sentido, uma importante contribuição na busca de resposta aos desafios 

atuais vem por meio da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Nela, o Papa Francisco 

aponta quatro princípios para o bem comum e a paz social184.  

Estes princípios envolvem cada geração para que possa constituir-se como povo, - no 

sentido de “nação” e não como classe -, um processo histórico “lento e árduo que exige 

querer integrar-se e aprender a fazê-lo até se desenvolver uma cultura do encontro em uma 

harmonia pluriforme” (EG 220). São princípios capazes de harmonizar as diferenças dentro 

de um projeto comum e que podem ser um “verdadeiro caminho para a paz dentro de cada 

nação e no mundo inteiro”. Podem fazer com que a Igreja encontre formas de melhor 

responder aos desafios à sua ação evangelizadora. Estes princípios estão relacionados a 

“tensões bipolares próprias de toda a realidade social. Derivam dos grandes postulados da 

Doutrina Social da Igreja” (EG 221). Eles se orientam para o bem comum, para a dignidade 

incondicional da pessoa e comunidade humana, para a solidariedade e subsidiariedade. 

Retomemos estes quatro princípios sob a ótica dos desafios da ação evangelizadora no 

mundo urbano185. 

 

a. “O tempo é superior ao espaço” (cf. EG 222-225) 

Nos grandes conglomerados urbanos, com seus variados espaços e múltiplos 

contextos, com as “cidades invisíveis” torna-se impossível uma estratégia pastoral que 

favoreça a Igreja estar presente em todos os espaços. A realidade urbana revela-se 

multifacetada, complexa, diversificada ao extremo. Buscar ocupar espaços institucionais, 

públicos, sociais, quer por meio das novas mídias, das redes sociais ou dos modernos meios 

de comunicação, ainda que seja algo necessário e urgente, não é garantia de uma eficácia 

evangelizadora. A busca de respostas imediatas para problemas complexos pode levar ao 

esvaziamento da proposta evangélica. A Evangelii Gaudium prioriza o tempo sobre o 

espaço: Esta prioridade “ajuda a suportar, com paciência, situações difíceis e hostis ou as 

                                                 
184 A origem do enunciado destes princípios é apresentada por Scanonne como, possivelmente, 

hauridos de uma carta de Juan Manuel de Rosas, governador de Buenos Aires, por meio da qual ele dá alguns 
conselhos a Facundo Quiroga, governador de La Rioja. Bergoglio teria feito uma primeira aplicação deles 
quando provincial da Companhia de Jesus na Argentina em fevereiro de 1974. Posteriormente fez outras 
aplicações até serem inseridos na Evangelii Gaudium e na Laudato Si´. Cf. SCANONNE, Juan Carlos. A 
teologia do povo: raízes teológicas do Papa Francisco. São Paulo: Paulinas, 2019. p. 260-261. Borghesi, por 
sua vez, postula a origem destes princípios como vindos da tese inconclusa de Bergoglio sobre Romano 
Guardini, na qual trabalha a teoria da oposição polar. Cf. BORGHESI, Massimo. Jorge Mario Bergoglio: uma 
biografia intelectual: Dialética e mística. Petrópolis: Vozes, 2018. p. 110-144. Antes que uma oposição, estas 
abordagens indicam uma complementaridade. 

185 A CNBB destaca os princípios indicados pelo Papa Francisco, como “princípios para a ação 
transformadora” dos cristãos leigos e leigas em função de sua ação e missão no mundo (cf. CNBB 105, n. 249). 
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mudanças de planos que o dinamismo da realidade impõe”. Neste sentido, instaurar 

processos capazes de gerar mudanças com o tempo é mais importante que assegurar 

“espaços de poder e autoafirmação” (EG 223). 

O tempo equivale a um horizonte de possibilidades, um laboratório para a 

criatividade, uma positividade para o futuro, uma esperança. Essa plenitude está em 

constante tensão com o “limite” que é o espaço, “o muro que nos aparece pela frente” (EG 

222). A tensão parece gerar um dinamismo que não se acomoda à situação, mas gera 

resistência, busca vencer os limites, romper os muros animados pela esperança que se agarra 

e se alimenta no horizonte das possibilidades. “O tempo é sempre superior ao espaço: o 

espaço cristaliza os processos, ao passo que o tempo projeta para o futuro e impele a 

caminhar na esperança” (LF 57). Por isso, a necessidade de priorizar os “processos”, “ações 

que geram novos dinamismos na sociedade e comprometem outras pessoas e grupos que os 

desenvolverão até frutificar em acontecimentos históricos importantes” (EG 223). 

A ação evangelizadora no meio urbano há de cuidar para não precipitar-se na busca 

de resultados imediatos, mas superando essa ansiedade, há de buscar “convicções claras e 

tenazes” (EG 223), que não se preocupe tanto com o “ocupar espaços”, mas com o 

“instaurar processos” que envolvam pessoas e grupos, superem “estruturas caducas” e 

conduzam às transformações necessárias. Se o tempo abre o horizonte da esperança, esta se 

refere mais a um esperançar, uma atitude ativa de criar alternativas, buscar novos caminhos, 

partir para uma ousadia missionária, que simplesmente à atitude passiva de ficar à espera.  

Se “o tempo é superior ao espaço”, os longos anos em exercício desta dinâmica do 

MOBON têm demonstrado, ainda que de forma localizada e com simplicidade, que ela 

“prioriza processos que geram novos dinamismos” (EG 223). Daí encontrarmos nela 

elementos que favorecem responder aos desafios da evangelização na atualidade. Esta 

dinâmica, antes que ser copiada, ou transplantada, pode configurar-se como uma iniciativa 

iluminadora, que pode ser recriada em outros contextos e ajustada a novas realidades, 

apostando na força da Palavra de Deus nas mãos dos leigos, por meio de efetivo dinamismo 

missionário, a partir da Igreja local, por meio do uso de uma linguagem simbólico-cultural. 

 

b. “A unidade prevalece sobre o conflito” (cf. EG 226-230) 

A vida social e política, a vida nas cidades, no mundo urbanizado, em geral, é 

marcada por conflitos. Francisco aponta a necessidade de aceitar o conflito: “O conflito não 

pode ser ignorado ou dissimulado, deve ser aceito” (EG 226). Para romper a inércia e aceitar 

os conflitos é preciso um olhar que os transcenda, é preciso apostar na solidariedade, na 
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busca da unidade. No horizonte de possibilidades, uma vez que se passa a assumir o 

conflito, é possível “transformá-lo no elo de ligação de um novo processo” (EG 227), por 

meio de uma “comunhão nas diferenças”, por meio de um reconhecimento da “dignidade 

mais profunda” das pessoas e que é capaz de “gerar nova vida” (EG 228). Importa notar a 

distinção entre conflito e confronto. No confronto, negam-se as diferenças e se absolutiza o 

próprio ponto de vista. O conflito, por ser um dos polos da tensão, leva a acolher as 

diferenças, pois unidade não significa uniformidade.  

Num mundo globalizado, em processo de diferenciação crescente, cada vez 
mais as diferenças adquirem carta de cidadania e a Igreja precisa não só 
aprender a conviver com os diferentes, como se enriquecer com as 
diferenças. Isso exige capacidade de escuta, disposição para o diálogo e 
uma identidade flexível, em constante estado de reelaboração. Para 
interagir com o mundo de hoje, não basta de vez em quando fazer uma 
mudança de mentalidade. É preciso uma mentalidade de mudança186. 

As diferenças, se acolhidas, enriquecem e a busca da unidade expressa o respeito 

incondicional pelo outro. Deus se revela também em meio aos conflitos e desafios do mundo 

urbano e anseia pelo bem e pela unidade de seu povo. 

Se “a unidade prevalece sobre o conflito” (EG 227), a busca constante da unidade 

pode gerar novas formas de comunhão nas diferenças, com o devido respeito à dignidade 

das pessoas, grupos e minorias. Neste sentido, a dinâmica do MOBON não se coloca na 

linha de uma “disputa pastoral” querendo concorrer ou sobrepor-se a outras propostas. 

Apresenta-se antes como uma oferta de ação evangelizadora. Uma dinâmica que, por meio 

de uma espiritualidade enraizada na fé comunitária, alimentando-se da Palavra de Deus 

através dos grupos de reflexão, dos cursos e encontros bíblicos, conduz a uma participação 

efetiva na vida litúrgica e na caminhada de fé da vida em comunidade, bem como favorece a 

comunhão eclesial na Igreja local. 

 

c. “A realidade é mais importante que a ideia” (cf. EG 231-233) 

Diante de um perigo de distanciamento entre realidade e ideia, de uma pretensa 

autonomia da ideia em relação à realidade, Francisco aponta a necessidade de um diálogo 

constante, assegurando que a “realidade é superior à ideia”. Trata-se de evitar os 

“intimismos e gnosticismos” e buscar a “encarnação da Palavra” (EG 233), algo essencial 

para a ação evangelizadora. 

                                                 
186 Cf. BRIGHENTI. Interpelações da Evangelii Gaudium, p. 48. 
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Em relação às cidades, ao mundo urbano, existem muitos preconceitos e visões por 

demais idealistas que ignoram a realidade. Pessoas, grupos e até parte do clero que parecem 

viver nas “bolhas”, no conforto de sua vida privada, acompanhando as notícias pelas redes 

sociais e meios de comunicação, mas distantes da realidade, ignorando o que desassemelhe 

ao seu jeito de pensar e ver o mundo. Não se dão conta que o universo urbano é mais amplo 

e complexo que o pequeno mundo restrito à “bolha” 187.  

A prioridade da realidade sobre a ideia permite uma maior aproximação aos fatos, às 

circunstâncias concretas, à dimensão histórica, evitando as visões superficiais e ingênuas por 

meio de posturas mais críticas que não ocultem a realidade por meio de “purismos 

angélicos”, “totalitarismos do relativo”, “nominalismos declaracionistas”, “projetos mais 

formais que reais”, “fundamentalismos anti-históricos”, “eticismos sem bondade”, 

“intelectualismos sem sabedoria” (EG 231). Permite uma leitura dos “sinais dos tempos” 

(GS 4) e uma aproximação aos diferentes olhares das ciências que captam a realidade por 

ângulos variados e complementares, que ampliam as possibilidades de interação de forma 

mais condizente com a realidade. A complexidade do mundo atual, não comporta soluções 

fáceis, universais e globais. Exige uma abertura à pluralidade que se verifica no mundo 

urbanizado. É em meio a ela que Deus se revela: “Não há conversão ao Evangelho sem 

conversão à realidade, lugar onde Deus se revela”188.  

Se “a realidade é mais importante que a ideia” (EG 233) e se torna cada vez mais 

necessário evitar o intimismo e as posturas gnosticistas, a dinâmica do MOBON se esforça 

para ajudar a ler os acontecimentos à luz da Palavra de Deus. Procura meios para que ela 

possa se encarnar na vida das pessoas, a fim de propiciar aos leigos e leigas uma forma de 

presença e atuação na Igreja e na sociedade como sal da terra e luz do mundo (cf. Mt 13-14). 

 

d. “O todo é superior à parte” (cf. EG 234-237) 

Trata-se de uma tensão entre o global e o local na qual deve-se evitar os extremos. 

Estes polos não se excluem e esta tensão é sadia. Deve-se evitar por um lado o 

“universalismo abstrato” e por outro, não se prender por demais a “questões limitadas e 

particulares”. A figura que melhor expressa essa relação é a do poliedro, pois, enquanto no 

todo esférico, a parte é anulada, o poliedro “reflete a confluência de todas as partes que nele 

                                                 
187 Cf. LINDO, Elvira. Quem vive numa bolha? In: El País Brasil. Caderno de Cultura 19/nov/2016. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/18/cultura/1479496137_520551.html>. Acesso em: 
05 abr. 2020. 

188 BRIGHENTI. Interpelações da Evangelii Gaudium, p. 49. 
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mantém a sua originalidade” (EG 236)189. O todo não é uma simples soma das partes, o todo 

é mais do que a parte. Nesta tensão “o conflito está subordinado a uma unidade superior que 

respeita a diversidade original de cada parte, sem se reduzir, no entanto, a uma simples soma 

dessas partes”190. Neste sentido, Scannone reforça e mostra a amplitude desta imagem: 

“Portanto, a imagem do poliedro serve de modelo para julgar não apenas a práxis pastoral de 

e em uma Igreja una mas, em muitos aspectos, pluriforme, mas a práxis política (local, 

nacional, internacional, global) de acordo com os planos de Deus”191. 

No tocante às grandes cidades, elas são muito mais que a soma de seus bairros e as 

metrópoles são mais que as somas das cidades... Este princípio, da forma como é 

apresentado por Francisco, ajuda a olhar para o mundo urbano na busca da união entre as 

pessoas, na busca do bem comum, da paz social: “É a união dos povos, que na ordem 

universal, conserva a sua própria peculiaridade; é a totalidade das pessoas em uma sociedade 

que procura um bem comum que verdadeiramente incorpore a todos” (EG 236). Isto é 

reforçado na Encíclica Laudato Si´: 

Neste sentido, a ecologia social é necessariamente institucional e 
progressivamente alcança as diferentes dimensões, que vão desde o grupo 
social primário, a família, até à vida internacional, passando pela 
comunidade local e a nação. [...] o que acontece numa região influi, direta 
ou indiretamente, nas outras regiões. Assim, por exemplo, o consumo de 
drogas nas sociedades opulentas provoca uma constante ou crescente 
procura de produtos que provêm de regiões empobrecidas, onde se 
corrompem comportamentos, se destroem vidas e se acaba por degradar o 
meio ambiente (LS 142). 

Em termos de ação evangelizadora no mundo urbano, por mais localizada que seja, 

deve ser pensada, estudada, refletida e efetuada com um olhar global. A fixação em visão 

particularizada, “paroquial”, desconectada do global, tornar-se-á sem relevância. As 

iniciativas na busca de respostas às realidades locais precisam ser contempladas diante da 

complexidade do todo, do global.  

                                                 
189 Francisco faz uma comparação entre a globalização esférica e a poliédrica: “A contraposição 

esférica anula qualquer tensão. A única tensão é entre centro e periferia. Uma só tensão, mas as periferias não 
existem e cada ponto é igual ao outro. A globalização poliédrica, ao invés, é aquela que realiza a verdadeira 
tensão. A primeira é uma ilusão, uma tensão intelectual cartesiana. Mas a segunda a poliédrica, é uma 
verdadeira tensão entre uma realidade e uma outra realidade. São duas realidades que se opõem em tensão. O 
poliedro [representa] a verdadeira globalização, a que faz crescer a humanidade sempre. Sempre defende a 
particularidade da pessoa, ou de um povo ou de uma cultura. Não anula, resolve o problema num plano 
superior. FRANCISCO. Gravação em áudio, 29/01/2017. Apud BORGHESI, Jorge Mário Bergoglio, p. 125-
126. 

190 SCANNONE, A teologia do povo, p. 273. 
191 SCANONNE, Juan Carlos. O Evangelho da Misericórdia em espírito de discernimento: a ética 

social do Papa Francisco. Brasília: Edições CNBB, 2019, p. 107. 
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Se “o todo é superior às partes”, a imagem do poliedro, tão cara ao Papa Francisco, 

expressa a garantia da originalidade de cada parte articulando o global e o local, sem que um 

anule o outro (cf. EG 236). A experiência, ainda que localizada, desta dinâmica do MOBON 

tem algo a contribuir para ajudar a responder aos desafios pastorais na atualidade, neste 

mundo multifacetado, diverso e plural.  

Estes princípios ajudam a trazer luz à ação evangelizadora da Igreja no contexto 

atual. Diante dos desafios que se apresentam à Igreja no mundo urbanizado e da urgência de 

uma nova ação evangelizadora na atualidade. Seguindo as linhas da Conferência de 

Aparecida e do Magistério Eclesiástico, faz-se necessário identificar também as debilidades 

da dinâmica de evangelização do MOBON para que, uma vez identificadas tornem-se 

passíveis de serem superadas.  

11.2 Limites e fraquezas da dinâmica do MOBON 

Ainda que procure estar em sintonia com a proposta eclesial de Francisco, em sua 

retomada das diretrizes do Concílio Vaticano II, em uma recepção criativa a partir da 

América Latina, a dinâmica do MOBON, por efetivar-se a partir de pessoas concretas traz 

consigo as eventuais ambiguidades e limites próprios da condição humana. Por mais que 

haja boa vontade e retas intenções, suas concretizações apresentar-se-ão marcadas por 

falhas, limites e equívocos, frutos da fragilidade humana, mas é também nela que atua o 

Espírito: “Pois, quando sou fraco, então é que sou forte” (2Cor 12,10b). Ao apresentar os 

limites e fraquezas presentes na dinâmica do MOBON, salienta-se que esta pesquisa é 

apenas um dos olhares possíveis sobre esta dinâmica, o que não esgota seu dinamismo e 

permanece aberta a outras possíveis abordagens que a complemente e destaque outros 

elementos que eventualmente não foram abordados ou não suficientemente ainda 

aprofundados. 

A dinâmica do MOBON pode ser vista como uma dinâmica leve, que não exige 

muitos recursos humanos, didáticos ou de estruturas pesadas para o seu funcionamento. Os 

cursos e encontros não exigem muitos recursos tecnológicos, nem estruturas complexas. 

Amolda-se, com facilidade, a diferentes realidades. Um local para reunir-se, a presença do 

povo com a Bíblia nas mãos; e o mínimo que se faz necessário para qualquer encontro 

como: local para acomodação dos presentes, alimentação, quadro ou projetor; isto já é o 

suficiente para que um animador, devidamente preparado, dê início a um curso ou encontro 

de formação. O subsídio de curso é de fácil acesso e baixo custo e já se começa a usar a 
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versão digital sem custo para os participantes. Por outro lado, um limite que se apresenta é a 

falta de instrumentos como data show e amplificadores de som que prejudica o 

funcionamento dos encontros para grupos maiores e já não atinge tanto a juventude, cuja 

atenção parece prender-se mais aos recursos audiovisuais que explicitações verbais e 

anotações em quadro negro. Em tempos de acentuado uso de recursos midiáticos e 

influências das redes sociais, formando novos espaços ocupados, sobretudo, pelas novas 

gerações, caso essa dinâmica não consiga firmar-se adequadamente nestes novos espaços de 

evangelização, pode estar comprometida em sua continuidade por não conseguir envolver, 

efetivamente, as novas gerações.  

A articulação desta dinâmica, desde o seu início teve à sua frente um ou mais 

Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Essa presença se fez por uma identificação 

pessoal de cada um, que gerava o engajamento efetivo na dinâmica do MOBON e a fez 

avançar. Cada um com suas qualidades e dons pessoais deu sua contribuição específica na 

conformação desta dinâmica192. Embora a dinâmica tenha sido abraçada e continue dando 

frutos na maioria das paróquias sacramentinas, não se trata de uma iniciativa abraçada, 

efetivamente, pela Congregação193, em seus projetos, diretrizes e planos de ação 

congregacional. A eventual falta de alguém que favoreça a articulação desta dinâmica, pode 

não apenas enfraquecê-la como, até mesmo, comprometer a sua condição de possibilidade 

de continuidade e postular o seu fim na forma como se encontra articulada.  

Diante desta fragilidade, pequenos sinais indicam alternativas e novas configurações. 

Mais leigos têm sido envolvidos na dinâmica, não apenas para a multiplicação de cursos e 

encontros, mas envolvidos no planejamento e nas decisões, na elaboração dos subsídios de 

reflexão, na articulação da dinâmica nas comunidades, paróquias e dioceses. Temos leigo 

com curso superior e mestrado na área bíblica, e outros cursando teologia em função de uma 

presença maior e mais capacitada nessa dinâmica. Neste sentido, a leveza pode contribuir 

para que, em uma eventual carência de articulação nos moldes atuais, continue por meio dos 

próprios leigos e leigas que já a abraçaram a dinâmica do MOBON e nela atuam. Sua 

                                                 
192 Pe Geraldo da Silva Araújo, nos primeiros passos dado pelo MAPE, ainda com caráter mais 

apologético; Alípio Jacintho da Costa, com a saída da apologética e aposta na formação de comunidades e 
início dos grupos de reflexão; João da Silva Resende, com o incentivo da linguagem simbólica e avanço para o 
engajamento social, mais recentemente Denilson Mariano da Silva com ampliação dos leigos na produção do 
material didático e avanço para as redes sociais. Cf. 1ª parte desta pesquisa. 

193 Trata-se da Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, fundada 
em Manhumirim-MG, em 1928, pelo Pe. Júlio Maria De Lombaerde, missionário belga da Congregação da 
Sagrada Família, posteriormente naturalizado brasileiro, falecido de acidente automobilístico em 1944. Cf. 
BOTELHO, Demerval Alves. História dos Missionários Sacramentinos (1978-1944) (II). Belo Horizonte: O 
Lutador, 1994. 
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fraqueza pode se converter em uma força e espaço para uma ação evangelizadora laical 

maior e mais efetiva. 

Uma capacitação mais específica dos membros articuladores é uma tarefa ainda 

pendente e que precisará ser efetivada. Urge a criação de programas que permitam dar a 

estes uma maior formação bíblica, teológica, pastoral e da Doutrina Social da Igreja, bem 

como outros estudos que favoreçam alargar a sua visão e compreensão da complexa 

realidade eclesial e social da atualidade. Até então, os cursos de teologia que alguns estão 

fazendo, o fazem por iniciativa própria e com recursos próprios, o que já representa um 

avanço importante. Promover a formação e capacitação dos leigos e leigas, que já abraçaram 

a dinâmica do MOBON, pode representar a sua condição de possibilidade para a sua 

continuidade, uma vez que estes seriam os articuladores capazes de manter viva esta 

dinâmica de ação evangelizadora nas comunidades, paróquias e dioceses, bem como avançar 

com sua presença nas redes sociais. 

A interação ecumênica é ainda tênue, ela acontece na linha da articulação 

sociopolítica através dos “Encontros de Políticos Cristãos”, que acontecem anualmente, e 

por meio de ações sociais em mutirões, trabalhos comunitários, organização sindical, 

associações, lutas comunitárias. Esporadicamente, por meio de convite dos próprios 

participantes do MOBON, aparecem pessoas de outras igrejas, em algum curso da 

Campanha da Fraternidade ou do mês da Bíblia. Porém, encontros de formação bíblica 

ecumênica, no estilo do CEBI - Centro de Estudos Bíblicos, ainda não acontecem. Embora 

haja uma preocupação e incentivo para um agir ecumenicamente, reforçado, sobretudo pelas 

CFs ecumênicas, por se tratar de um apelo evangélico: “todos vós sois irmãos” (Mt 23, 8b) e 

de importante avanço no Concílio Vaticano II, essa dimensão ecumênica precisa ser 

reforçada e ampliada. Tarefa que não será facilmente efetivada tendo em vista a resistência 

da parte de grupos e igrejas evangélicas de cunho proselitista e resistentes à proposta 

ecumênica. Estes configuram a maioria entre os evangélicos presentes em meio às 

comunidades e paróquias abrangidas pela dinâmica do MOBON. Permanece como tarefa 

avançar nesta abertura ecumênica nos moldes buscados pela Igreja e minimizar, entre os 

integrantes e simpatizantes do MOBON, eventual resistência à prática ecumênica. 

Um desafio para a Igreja e para a dinâmica do MOBON em especial é avançar 

missionariamente no contexto das redes digitais. 

 



 

331 

11.3 A ação evangelizadora no contexto das redes digitais 

Como trabalhado na primeira parte desta pesquisa, a presença do MOBON nas redes 

sociais existe, revela sinais sensíveis de crescimento, mas ainda é algo inicial, tênue e 

fragmentado. Um leve salto adiante foi dado a partir da situação de pandemia do Covid-19. 

O necessário isolamento social impediu o funcionamento de cursos e encontros exigindo 

maior presença no espaço virtual, por meios das redes sociais194. Esta questão é grande 

amplitude e complexidade. Assistimos a enormes transformações, em curto espaço de 

tempo, com novidades que desafiam a compreensão deste fenômeno comunicacional, que 

envolve todas as áreas da nossa existência, na atualidade. Procuramos sinalizar alguns dos 

principais eixos dessa temática no que diz respeito mais propriamente ao desafio da ação 

evangelizadora no contexto das redes digitais. 

A difusão da internet e dos modernos meios digitais, com todas as novas 

possibilidades daí decorrentes, contribuíram enormemente para que chegássemos a este 

mundo contemporâneo, pós-moderno, global, urbanizado. As transformações são de tal 

envergadura a ponto de configurar uma verdadeira “revolução digital”, caracterizada por 

uma “crescente complexificação dos processos comunicacionais em plataformas 

sociodigitais”195. A internet e os modernos meios de comunicação embrenharam-se de tal 

forma, em nosso cotidiano, que passaram a fazer parte da vida humana. Já não são apenas 

“meios”, “ferramentas”, “instrumentos” de comunicação. Neste fenômeno atual chamado 

por muitos autores de “midiatização”, estamos diante de verdadeiros ambientes de 

comunicação: “a rede não é instrumento, mas ‘ambiente’ no qual vivemos”196; vale ressaltar 

que são as pessoas que estão em relação umas com as outras, elas é que dão vida à rede nela 

se conectam, a rede tornou-se um “tecido conectivo de experiências humanas”197 e, como 

destacado por Bento XVI: uma “parte integrante da vida humana”198.  

                                                 
194 Cf. Parte I - 4.7. Perfil do leigo do MOBON nos dias atuais, p. 129. 
195 SBARDELOTTO, Moisés. E o verbo se fez rede: religiosidades em construção no ambiente 

digital. São Paulo: Paulinas, 2017. p. 37. 
196 SPADARO, Antonio. Ciberteologia: pensar o cristianismo nos tempos da rede. São Paulo: 

Paulinas, 2012. p. 7. 
197 SPADARO, Antonio. Os grandes desafios da comunicação digital na pastoral. In: 

SBARDELOTTO, E o verbo se fez rede, p. 15. 
198 BENTO XVI. Mensagem para o 45º Dia Mundial das Comunicações: Verdade, anúncio e 

autenticidade de vida, na era digital. 05/06/2011. Disponível em: <http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/ 
pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20110124_45th-world-communications-day.html>. 
Acesso em: 13 jul. 2020. 
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A rede passa a configurar-se como um lugar da presença do ser humano, um 

“ambiente a ser habitado”199, um espaço de convivência, de trocas de experiências, de 

relações entre as pessoas, não propriamente presença, mas conexão nas redes: “As redes 

sociais não são um conjunto de indivíduos, mas de relações entre os indivíduos”200.  

A difusão das tecnologias digitais permite às pessoas, hoje mais do que 
nunca, permanecerem “conectadas” [...] isso significa que se está 
constituindo um espaço invisível de conhecimentos, saberes, de 
potencialidades de pensamento. Em outras palavras, vai-se constituindo 
juntamente com um sistema tecnológico para comunicar e pensar, uma 
espécie de inteligência distribuída em toda parte e em contínuo 
crescimento201.  

Essa profunda inter-relação entre o ser humano e a rede ou melhor, entre os seres 

humanos na rede, no viver cotidiano, tem provocado transformações não apenas no modo de 

ver e pensar o mundo, mas no modo de compreender as variadas relações humanas. Entre 

elas nos interessa a relação com o transcendente e suas expressões, as transformações que 

estão em processo no modo de pensar e de viver a fé na contemporaneidade. A inter-relação 

entre a tecnologia e o ser humano passa a afetar todas as esferas da vida202, inclusive a 

dimensão espiritual: o relacionamento com o sagrado, as expressões de fé e a vivência 

religiosa. Pois, toda experiência de fé é mediada: “ninguém jamais viu a Deus: o Filho 

único, [...] este o deu conhecer” (Jo 1, 18). A mediação tecnológico-digital permitindo o 

surgimento de outro ambiente comunicacional, de relação, de conexão entre as pessoas, 

afeta também suas experiências religiosas, cria um novo ambiente no qual a fé também é 

experimentada, tematizada, anunciada. “Tudo está interligado” (cf. LS 91, 117, 138). As 

práticas religiosas, ou aquilo que se refere ao “sagrado”, na medida em que vai circulando 

nos emaranhados digitais, pela influência midiática, como que se desterritorializa, migra 

para outro território e aí ganha novas configurações e novos significados. 

Nas interações sociais que emergem dos usos e apropriações digitais, as 
práticas religiosas trazem consigo lógicas e dinâmicas midiáticas. No caldo 
cultural contemporâneo, portanto, a religião embebe e é embebida por 

                                                 
199 SPADARO. Cibertologia, p. 10. 
200 Ibid., p. 60. 
201 Ibid., p. 153. 
202 “I moderni mezzi di comunicazione sociale sono fattori culturali che svolgono un ruolo in questa 

storia. [...] Oggi ciò vale in modo particolare per Internet, che contribuisce ad apportare cambiamenti 
rivoluzionari nel commercio, nell’educazione, nella politica, nel gionalismo, nel rapporto fra nazione e cultura, 
cambiamenti riguardanti non solo il modo in cui le persone comunicano, ma anche quello in cui interpretano la 
propria vita.” Cf. PONTIFICIO CONCIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI. La Chiesa e Internet. 
Milão: Ed. Pauline, 2002. p. 5. 
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processos midiáticos, e assim, instituições religiosas e fiéis vão sendo 
impelidos pela complexidade social a modificar suas estruturas 
comunicacionais e seus sistemas internos e externos de significação do 
“sagrado” em sociedade203.  

A transformação que acontece na contemporaneidade é de tamanha monta, a ponto 

de se postular que estamos diante não apenas de uma mutação religiosa de um modelo para 

outro, mas “perante o nascimento de uma nova forma sociocomunicacional de religião e das 

religiosidades”204, que “permitem que as pessoas se encontrem para além das fronteiras de 

tempo e espaço e das próprias culturas” (CNBB 99, n. 179), no qual tudo é marcado pela 

imediatez. Ao mesmo tempo, oferece uma oportunidade para o anúncio do Evangelho, nas 

mais variadas formas e possibilidades, configura um desafio à ação evangelizadora por sua 

fluidez, risco de alienação, consumismo, domínio tecnológico, relativismo religioso e moral, 

individualismo... 

Mais ainda, no tocante ao desafio da evangelização estamos diante de “um novo 

lócus religioso e teológico”205 Algo que vai para além dos templos e espaços físicos, novas 

expressões religiosas e novas configurações do “sagrado”. No ambiente digital os conceitos 

ganham novas significações e aqui nos interessa, de modo especial a noção de 

“comunicação” e “comunidade”, sobretudo devido às implicações eclesiológicas e 

teológicas na ação evangelizadora da Igreja e, em seu seio, na dinâmica de evangelização do 

MOBON.  

Segundo Sbardelotto, a comunicação na rede traz consigo o risco de transformar os 

ritos em espetáculo, em algo a ser exibido e que reduziria quem está do outro lado a um 

espectador passivo206. Neste caso, a comunicação carece do sentido de relação entre as 

pessoas. O que pode levar à acentuação do clericalismo, como se a religião fosse algo 

centrado apenas no clero, relegando os demais fiéis a uma situação de inferioridade. A 

comunicação na rede diz respeito à relação entre pessoas e nesta relação todos interagem, 

ativamente, ainda que de formas diferenciadas. É preciso buscar estabelecer um 

relacionamento “humanizado e humanizador com pessoas humanas” integrando as pessoas 

                                                 
203 SBARDELOTTO, E o verbo se fez rede, p. 32-33. 
204 Ibid., p. 351. 
205 Ibid., p. 24. 
206 Cf. SBARDELOTTO, Moisés. The (Re)Discovery of the Digital Environment for Living and 

Communicating the Faith. In: CAMPBELL, Heidi (ed.). The Distanced Church: Reflections on Doing Church 
Online. Digital Religion Publications, 2020. p. 75-77. Disponível em: <https://www.academia.edu/42800336 
/The_Re_Discovery_of_the_Digital_Environment_for_Living_and_Communicating_the_Faith>. Acesso em: 
14 jul. 2020. 
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entre si e buscando criar condições para uma interação de fé com Deus. A liturgia é “ação do 

povo santo” (SC 26), é ação de toda a assembleia, presidida por um celebrante.  

As expressões litúrgicas na rede não podem ser uma expressão de retrocesso ao pré 

Concílio Vaticano II, em que se primava mais pelo assistir que participar e levou a um 

“fisicalismo eucarístico” a uma concepção quase mágica dos sacramentos207. Devem primar 

por formas de comunicação relacional – pessoa a pessoa – no encontro com Deus. Formas 

que evidenciam que toda a assembleia é, de fato, celebrante. A compreensão de comunidade 

em rede é outro conceito que precisa ser aprofundado. Não se trata apenas de conexão entre 

indivíduos. A conexão entre as pessoas de fé, na rede, estabelece vínculo, trata-se de uma 

outra forma de presença. Sbardelotto, explicita que um dos desafios maiores na linha da 

ação evangelizadora na rede é “assumir todas as consequências da conectividade”. Ele acena 

para uma possível emergência de uma nova forma de comunidade, um “novo modo de ser 

Igreja”: 

Comunidades Eclesiais Digitais ou (CEDs), que atualizariam, em outros 
“meios” e em outros “ambientes” (agora midiáticos), a mesma busca e 
necessidade de experiência religiosa, de vínculo interpessoal, de cidadania 
eclesial, de autonomia para o apostolado leigo. Não seriam tais formações 
em rede também ‘outra forma de ser Igreja’, que emergiria a partir da 
insuficiência das experiências comunitárias eclesiais existentes diante dos 
novos desafios contemporâneos, ou a partir da inexistência de ambientes 
comunitários eclesiais capazes de acolher e integrar as “periferias 
existenciais”?208  

O mundo digital, por meio das novas redes de comunicação, está provocando, a 

partir de baixo o emergir de um novo modo de compreender não apenas as relações 

humanas, mas também uma nova compreensão das questões eclesiais e teológicas. A partir 

disso, Sbardelotto também inquire se, ainda que de forma muito embrionária, “o catolicismo 

não estaria diante da emergência de um ‘sensus fidelium digitalis’, mediante gestos 

comunicacionais em rede”209, por meio do qual, a partir da ação do Espírito, a sabedoria do 

povo estaria explicitando outros elementos, não apenas doutrinais, que precisam ser 

auscultados, pois, também na rede Deus fala por meio de seu povo. Por meio do povo 

também se manifesta os “sinais dos tempos”: 

                                                 
207 Cf. LIBANIO. Concílio Vaticano II: em busca de uma primeira compreensão. São Paulo: Loyola, 

2005, p. 26. 
208 SBARDELOTTO, E o verbo se fez rede, p. 365-366. 
209 Ibid., p. 368. Cf. ID. A Igreja em um contexto de “Reforma digital”: rumo a um sensus fidelium 

digitalis? In: Cadernos Teologia Pública, São Leopoldo, v. 13, n. 116, 2016. Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos) Disponível em <http://www.ihu.unisinos.br/cadernos-ihu-teologia>. 
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Estando ligado estreitamente à vida cotidiana e social, o sensus fidelium 
hoje pode encontrar formas de expressão relevantes nos ambientes digitais, 
nos quais se explicita aquilo que “está acontecendo” no mundo e na Igreja, 
já que a realidade social e religiosa é cada vez mais reconstruída e posta em 
circulação nas redes digitais pelas diversas pessoas que ali interagem, 
atualizando sentidos sociais em novos ambientes de relação210. 

Sbardelotto explicita: “o ambiente digital pode ser um lócus para o reconhecimento 

da vitalidade mais autônoma dos novos modos de constituição e expressão do catolicismo, 

principalmente a partir da ação das minorias e periferias eclesiais”211. Neste sentido, 

Spadaro acrescenta que, por ser um ambiente povoado de pessoas desejosas de viver e 

expressar sua fé, a rede configura um desafio, uma tarefa para a Igreja: “fazer com que a 

rede amadureça de lugar de ‘conexão’ para lugar de comunhão”212. Compreendendo que a 

rede não constitui apenas um instrumento, um meio para a evangelização, “antes de tudo um 

contexto no qual a fé deve se exprimir não por uma mera vontade de presença, mas por uma 

conaturalidade do cristianismo com a vida dos homens”213. 

Conforme expresso acima, a presença do MOBON nas redes, bem como a de seus 

integrantes, revela-se ainda algo modesto, talvez elementar. Ainda que investimentos 

financeiros e humanos sejam necessários e urgentes para alargar as formas de presença e os 

conteúdos de evangelização do MOBON na rede, o decisivo parece acontecer, de fato, por 

meio do protagonismo digital das pessoas que se impregnaram dessa dinâmica de 

evangelização. Mediante a trajetória feita nesta pesquisa, evidencia-se que o foco da 

dinâmica do MOBON está centrado nas pessoas, em função de sua ação como sujeitos na 

Igreja e na sociedade (cf. CNBB 105), quanto mais as pessoas envolvidas na dinâmica do 

MOBON vão crescendo na sua interação com as redes sociais, maior será a presença e 

influência do MOBON neste novo espaço de interação, neste novo “lugar de comunhão”. Na 

medida em que cresce o contato e interação dessas pessoas na rede, crescerá também a ação 

evangelizadora do MOBON neste novo espaço de interação da atualidade, quer explícita ou 

implicitamente.  

O cenário (ou cenários) de igreja que se desenvolverá (ou serão desenvolvidos) a 

partir deste novo ambiente que se forma na rede ainda é algo novo, em processo inicial de 

gestação, de difícil captação de suas possibilidades e limites para a ação evangelizadora. 

Caso seja possível identificar os critérios de eclesialidade nessa nova forma de comunhão na 
                                                 

210 SBARDELOTTO, E o verbo se fez rede, p. 368. 
211 Ibid., p. 370. 
212 SPADARO, Antonio. Quando a fé se torna social: o cristianismo no tempo das novas mídias. São 

Paulo: Paulus, 2016. p. 25. 
213 Ibid., p. 26. 
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rede como “CEDs”, Comunidades Eclesiais Digitais, acreditamos que a dinâmica do 

MOBON, por centrar-se nas pessoas, contribuiria para que essas alargassem o seu 

engajamento e fortalecessem essa nova forma de comunidade eclesial por meio de uma 

presença mais efetivo dos leigos na rede digital.  

Porém, ainda que consiga avançar com sua presença nas redes sociais em espaço 

virtual, a efetivação da dinâmica de ação evangelizadora do MOBON não dependerá 

exclusivamente da sua força interna, ou do empenho de seus integrantes, da busca de 

fidelidade à Igreja e da vontade de responder aos desafios da atualidade. A dinâmica do 

MOBON é afetada pelo cenário eclesial em que se encontra ou que venha a ser inserida. Por 

isso, independentemente dos elementos positivos que esta dinâmica de ação evangelizadora 

possa oferecer, ainda que consiga superar seus limites, é preciso levar em conta que um 

determinado cenário pode favorecer ou dificultar o seu exercício. Eis a necessidade de voltar 

nosso olhar para alguns dos principais cenários eclesiais da atualidade. 

 

CAPÍTULO 12 - CENÁRIOS ECLESIAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

No início da terceira parte desta pesquisa, buscando contextualizar nossa 

contemporaneidade, sinalizamos três atitudes de reação à modernidade: anti-modernidade, 

pós-modernidade e sobre-modernidade214. Tendo presente que o Concílio Vaticano II 

significa a aproximação da Igreja ou até sua “reconciliação” com o mundo moderno, - e no 

caso, também pós-moderno -, recorremos ao correlato feito por Agenor Brighenti entre 

“pós-modernidade” e “pós-vaticanidade” para uma melhor compreensão da ação 

evangelizadora da Igreja neste contexto.  

Para Brighenti, a reconciliação da Igreja com a modernidade já acontece em meio à 

crise da modernidade. Ele destaca que, não obstante o clima de entusiasmo gerado pelo 

Concílio Vaticano II, enormes foram as dificuldades para a sua recepção, sua prática e 

interpretação215. E, de forma análoga à crise da modernidade, há uma “crise da vaticanidade” 

em três atitudes distintas: “antivaticanidade”; “pós-vaticanidade” e “sobrevaticanidade”. 

Cada uma delas explicita, ainda que em linhas gerais, os traços marcantes de distintos 

cenários eclesiais.  

                                                 
214 Cf. Parte III – 9.2 Pós-modernidade como reação crítica à modernidade, p. 262. 
215 Cf. Parte II – 6.5 MOBON: um caminho de recepção do Vaticano II, p. 199. 
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Às vésperas da chegada do novo milênio, João Batista Libanio faz uso da categoria 

“cenário” para uma análise da Igreja do Brasil216. É uma categoria que permite fazer uma 

descrição lúcida e objetiva de como interagem as “forças dominantes no interior do cenário” 

bem como a “reação das forças sociais opostas” e a partir destas, pode-se trabalhar os 

“elementos críticos de sua viabilidade histórica e de sua congruência teológica”. Ele enfatiza 

que não se trata de uma escolha: “um cenário não se escolhe. Impõe-se”217. E dentro dele se 

vive. Sem desconsiderar os cenários eclesiológicos identificados por Libanio218, utilizamo-

nos desta categoria para identificar três tendências mais acentuadas neste contexto eclesial 

pós-moderno. Cada tendência explicita um cenário eclesial que se impõe. Cada uma delas 

dizem respeito à forma de recepção do Concílio Vaticano II, caracterizado por Kloppenburg 

como “um concílio que se distingue muito mais pelo novo espírito que pelas novas 

explicitações da doutrina cristã. [...] o especificamente novo e importante do XXI Concílio 

Ecumênico está na sua atitude pastoral, ecumênica e missionária perante o mundo de 

hoje”219. No entanto, as reações a ele, por forças representativas dentro da Igreja, 

configuram diferentes cenários. Importa lembrar que a configuração destes cenários está 

ligada à forma de vivência da fé no interior da comunidade eclesial e dizem respeito à 

historicidade do ser humano em seu meio sociocultural como bem explicita Libanio no 

tocante à recepção do Vaticano II: 

O fundamento antropológico-teológico da recepção é a historicidade do ser 
humano e da fé no interior da comunidade eclesial e sociocultural. Há uma 
precedência da graça em relação aos ensinamentos teológicos conciliares e 
uma presença do Espírito na dupla realidade do conjunto da Igreja e do 
Concílio. A recepção exprime antes a relevância do Concílio para as 
pessoas e comunidades que a discussão sobre suas verdades. Não 
fundamenta a verdade, mas a torna fecunda. É um processo não sem 
ambiguidades, como toda realidade histórica humana220. 

No interior destes cenários e sob o impacto das tendências que os caracterizam, 

organizam-se os movimentos eclesiais, os acentos doutrinais, as opções e tendências 

litúrgicas, a linha de interpretação bíblica, as ênfases pastorais, as formas de ação 

socioassistencial... Cada cenário, com suas particularidades, constitui um tipo de “terreno”, 

                                                 
216 LIBANIO, João Batista. Cenários da Igreja. São Paulo: Loyola, 1999. 
217 Ibid., p. 13. 
218 Libânio identifica quatro cenários: “Igreja da instituição”, “Igreja carismática”, “Igreja da 

pregação”, “Igreja liberadora” e sinaliza que, embora os dois primeiros embora gozem de maior probabilidade, 
os dois últimos encontram-se “mais afinados com a proposta evangélica”. Cf. Ibid., p. 131. 

219 KLOPPENBURG, Boaventura. A eclesiologia do Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 1971. p. 16. 
220 LIBANIO, João Batista. O Vaticano II: em busca de uma primeira compreensão. São Paulo: 

Loyola, 2005. p. 206. 
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uma configuração eclesial, que pode contribuir ou não para determinada ação 

evangelizadora.  

Fazendo uso de uma imagem evangélica, presente na “parábola do semeador” (Mt 

13,1-91), cada cenário é como um tipo de terreno diferente. Um determinado terreno pode 

ajudar ou dificultar o desenvolvimento de determinada semente (cf. Mt 13, 1-9). Não é 

suficiente garantir a qualidade da semente. Se o terreno e o clima não apresentam as 

condições básicas, a semente não se desenvolverá adequadamente e não produzirá os 

eventuais frutos esperados. Mas quando cai em terra boa, com condições básicas 

necessárias, produz com abundância. Tendo presente o que foi discorrido acima sobre a 

dinâmica de evangelização do MOBON, verifica-se tratar de uma boa semente, de uma 

dinâmica que traz consigo elementos pertinentes que ajudam a responder aos desafios da 

evangelização na contemporaneidade: como o serviço continuado de animação bíblica 

popular; a aposta no dinamismo missionário dos leigos na Igreja e na sociedade; o 

enraizamento na Igreja local; o uso da linguagem simbólico-cultural; o cultivo da 

espiritualidade enraizada na fé comunitária; a ação transformadora na sociedade e 

participação nas novas mídias sociais.  

Esta explicitação tem por finalidade ajudar a compreender em qual destes cenários a 

dinâmica do MOBON encontra resistência e/ou em qual deles encontra condições mais 

favoráveis para enraizar-se e produzir frutos de ação evangelizadora. 

12.1 Cenário antivaticanista 

Ao enfocar as reações ao Concílio Vaticano II221, Brighenti destaca a 

“antivaticanidade” que denota a negação do Concílio por ver nele uma “traição à verdadeira 

tradição” eclesial, por isso, postula um retorno à cristandade. Neste cenário, os grupos, 

movimentos e associações que aderem a esta posição, apostam na atitude apologética para a 

defesa da fé diante dos ataques e ameaças constantes, vindas da modernidade. Nesta visão, 

“a Igreja é a única instituição garante dessa ordem social, de acordo com a vontade divina. 

Por isso, é um imperativo rechaçar a moral autônoma postulada pela modernidade e 

                                                 
221 Muitos estudos já foram realizados enfocando as reações de resistência ao Concílio, sobretudo nos 

pontificado de João Paulo II e Bento XVI. Codina faz uma síntese das expressões utilizadas para caracterizar a 
situação eclesial nestes dois pontificados: “Uns falam exatamente de ‘inverno eclesial’ (K. Rahner); outros de 
‘restauração’ (G. Zizola); outros, de ‘volta à grande disciplina’ (J. B. Libanio); de ‘involução’ (revista 
Concílio), de ‘noite escura’ (González Faus), de ‘centramento’ (Comblin), de ‘reajuste estrutural e pastoral’ (C. 
Boff), ou, inclusive, de ‘fundamentalismo’ (P. Hebbelhwaite). CODINA, Víctor. Creio no Espírito Santo, p. 
141. Cf. ID. Do Vaticano II a Jerusalém II? In: Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 72, n. 285, p. 
154-161, jan. 2012. 
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recuperar a afirmação da moral cristã que deve converter-se em princípio sociológico e 

cultural, avalizador da ordem social”222. E, nesta perspectiva, a função da teologia é 

transmitir a ortodoxia da fé, guardar intacto o “depositum fidei” e explicitar os sinais 

externos e pastorais que garantam e deem sentido à sua importância para o mundo223. 

Neste cenário, não se acolhe a virada ou “inversão” eclesiológica224 operada pelo 

Concílio e faz-se um esforço para restaurar o esquema eclesial da cristandade – uma 

neocristandade - na qual a Igreja retornaria à sua posição de triunfo e de soberania sobre a 

sociedade. Uma Igreja centrada na figura clerical, reassumindo uma prioridade da Igreja de 

Roma sobre as Igrejas locais, em uma postura acentuadamente jurídica, sacramentalista, 

com um ideal de separação entre Igreja e mundo, uma espiritualidade de cunho mais 

individualista e pouca sensibilidade para as questões sociais. Tem-se a ideia de que o 

Concílio, ao buscar diálogo com o mundo moderno e com as ciências, corrompeu a Igreja e 

que esta precisa restaurar a sua pureza anterior. Codina aponta que nesta estreita visão 

eclesial, o Concílio é visto como a causa dos males vivenciados hoje na Igreja: 

“secularização, indiferentismo religioso, permissivismo moral, baixa praxe 
sacramental, falta de ímpeto missionário, decréscimo das vocações 
sacerdotais e religiosas, aumento dos divórcios, contestação eclesial, 
ignorância religiosa, afastamento da Igreja por parte de amplos setores da 
juventude, do mundo operário, dos intelectuais e políticos, e inclusive da 
mulher”225. 

Neste cenário, com matizes variados, figuram os grupos tradicionalistas que se 

apoiam, seguem ou de alguma forma se identificam ou se aproximam da linha de Marcel 

Lefebvre, que se opôs radicalmente ao Concílio, fundou a Fraternidade São Pio X, e por sua 

acirrada oposição, tomou atitudes que o levaram à excomunhão226. “O movimento 

lefebvriano, que chegou às raias do cisma, sustou qualquer mudança no interior da Igreja 

católica que atentasse contra o modelo tridentino até então vigente em sua rigidez 

intocada”227. Ou a linha de movimentos tradicionalistas como Neocatecumenato, Comunhão 

                                                 
222 BRIGHENTI, Agenor. A missão evangelizadora, p. 56. 
223 Cf. Ibid., p. 56-57. 
224 Cf. Libanio, João Batista. “Inversões Eclesiológicas”. In: ID. Concílio Vaticano II, p. 107-147. 
225 CODINA, Víctor. Para compreender a eclesiologia a partir da América Latina. São Paulo: 

Paulinas, 1993, p. 177.  
226 A excomunhão se deu no pontificado de João Paulo II na Carta Apostólica “Ecclesia Dei", a 2 de 

julho de 1988 e, depois de longas negociações, foi revogada por Bento XVI, com o motu proprio papal de 21 
de janeiro de 2009. Cf. CODINA. Do Vaticano II a Jerusalém II?, p. 154-161, jan. 2012, p. 157. Cf. ID. Há 50 
anos houve um Concílio... significado do Vaticano II. Cadernos Teologia Pública, São Leopoldo, v. 10, n. 81, 
p. 24, 2013. 

227 LIBANIO, João Batista. O Vaticano II, p. 207. 
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e Libertação, Opus Dei228, que, entre outros, receberam apoio da parte de João Paulo II a 

ponto de serem considerados uma “Armada do Papa” 229, a serviço da reconstrução de uma 

“Igreja Instituição”, apoiada na força da lei, das normas, na qual a unidade doutrinal é 

buscada em função da unidade institucional230. Se distanciada do Evangelho, a doutrina 

corre o risco de converter-se em opções ideológicas (cf. EG 39), também corre o risco de 

ficar omissa às injustiças (cf. EG 194) ou de enrijecer-se em formulações e princípios 

distantes do Evangelho (cf. EG 41). Pode levar ao que Francisco trata como “mundanismo 

espiritual” (EG 93), por meio qual enxerga-se superior aos demais, no direito de julgar, 

incidindo numa espécie de farisaísmo que desvirtua a vivência cristã (cf. EG 94). 

Mais recentemente, os Legionários de Cristo, e o ressurgimento dos católicos 

ultraconservadores como os da TFP – Tradição, Família e Propriedade231 e os que lideram o 

recém-criado Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro, em oposição acirrada à Teologia da 

Libertação232, opõe-se ao Concílio Vaticano II em sua abertura ao diálogo com a 

modernidade e ao diálogo ecumênico, pleiteiam algo semelhante ao que Libanio, no início 

da década 1980, chamou de “a volta à grande disciplina”233. Neste sentido, vê-se a forte 

oposição ao pontificado do Papa Francisco, que recoloca em pauta as linhas mestras do 

Vaticano II, abre-se à pluralidade na Igreja, pois “a expressão da verdade pode ser 

multiforme” (EG 40), postula a recusa a “uma doutrina monolítica defendida sem nuance 

                                                 
228 Elevado à condição de Prelazia Pessoal por João Paulo II em 1982, por meio da Constituição 

Apostólica "Ut Sit". Com uma estrutura fortemente hierárquica que chega a levar a um processo de 
despersonalização da pessoa. Para uma visão geral, bem como de sua presença no Brasil, cf. FERREIRA, 
Dario Fortes; LAUAND, Jean; SILVA, Marcio Fernandes. Opus Dei: os bastidores; história, análise, 
testemunhos. Campinas: Verus Editora, 2005. 

229 Cf. URQUHART, Gordon. A Armada do Papa: os segredos e o poder das novas seitas da Igreja 
católica. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

230 Libanio explicita, com acuidade, o cenário da “Igreja Instituição” que se fortalece com essa onda 
neoconservadora, por dar segurança em tempos de incertezas. Cf. LIBANIO. Cenários da Igreja, p. 15-47. 

231 A Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), entidade civil fundada 
em 1960 por um grupo de leigos liderada por Plínio Corrêa de Oliveira. Com o objetivo de defender e 
estimular a tradição, a família e a propriedade, tidas como pilares da civilização cristã no país, e promover e 
animar a ordem temporal conforme os princípios do Evangelho, interpretados pelo Magistério Tradicional da 
Igreja, “visa à reconquista do poder político para fins religiosos de forma indireta. [...] Ou seja, a Civilização 
Cristã, austera e hierárquica, fundamentalmente, sacral, anti-igualitária e antiliberal”. ZANOTTO, Gizele. “Paz 
de Cristo, no reino de Cristo”: ideal teológico-político da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família 
e Propriedade (TFP). In: Revista Brasileira de História das Religiões. Marília, v. 6, n. 16, p. 123, mai. 2013. 
Disponível em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh/index>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

232 “Esses novos cruzados têm uma missão ambiciosa: recristianizar o Brasil (ou melhor, a Terra de 
Santa Cruz). Para isso têm atuado em campos diversos. ‘O Dom Bosco é aberto para um público muito 
variado: tradicionalistas, conservadores, olavetes… Estão sempre buscando se relacionar com outros 
conservadores católicos de renome’, resume um observador próximo à instituição. Alguns desses nomes são, 
além do próprio Olavo de Carvalho, o padre sul-mato-grossense Paulo Ricardo e o youtuber paranaense 
Bernardo Küster, um dos mais populares dessa seara.” OLIVEIRA, Thais Reis. Os católicos 
ultraconservadores que querem “recristianizar” o Brasil. Disponível em: <https://vermelho.org.br/2020/ 
01/20/os-catolicos-ultraconservadores-que-querem-recristianizar-o-brasil>. Acesso em 20 jul. 2020. 

233 Cf. LIBANIO, João Batista. Volta à grande disciplina. São Paulo: Loyola, 1983. 
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por todos” (EG 40) e aposta em uma Igreja próxima do povo, mais sinodal, em alegre “saída 

missionária” (EG 46), “com as portas abertas” (EG 47) e menos preocupada em ser o centro 

(cf. EG 49). 

Em recente abordagem histórica, denuncia-se que essa tendência neoconservadora do 

catolicismo ainda não foi devidamente aprofundada, de modo especial aqui no Brasil, e que, 

devido às novas formas de presença e atuação também política, merece estudos mais 

aprofundados234. Em minha dissertação de mestrado dediquei-me a trabalhar alguns dos 

Novos Movimentos Eclesiais e a dificuldade que estes representam para uma efetiva 

comunhão eclesial e nela são apresentados os traços característicos destes movimentos 

tradicionalistas235. 

A resistência às propostas do Concílio também pode advir devido à insegurança 

diante do novo. Vivemos uma época de rápidas e sucessivas transformações, acentuadas 

também em sua profundidade, que impactam fortemente todas as esferas da vida humana. A 

insegurança, o sentir-se ameaçado pelas mudanças, leva à atitude de fechamento, de busca 

de respostas simples a questões complexas. A doutrina, o ritualismo, o tradicional aparecem 

como “porto seguro” frente ao turbilhão da pós-modernidade. Daí o florescimento do 

tradicionalismo e do fundamentalismo236. Importa ainda destacar que como fenômeno dentro 

desta pós-modernidade esta reação antivaticanista traz consigo o que Libânio chama de 

“hibidrismo estranho”, pois manifestações e comportamentos exteriores voltam-se para um 

aparente rigorismo com o uso de batinas, o cuidado com as alfaias litúrgicas, os ritualismos, 

a busca pela missa em latim etc. mas traz presente o mais avançado grau de sofisticação 

eletrônica e midiática: 

por dentro é a pós-modernidade festiva, facilmente superficial, mais 
inclinada ao prazer que ao dom, mais exterior que interior, mais estética 
que teológica e ética, mais do altar iluminado que do atendimento 
silencioso das pessoas, mais do poder ativo e ostensivo que do serviço 
humilde, mais de uma disciplina eclesiástica externa que da liberdade 
interior e coerente237. 

Para o objetivo ensejado em nossa pesquisa, evidencia-se que em uma paróquia ou 

Igreja particular fortemente marcada por essa linha antivaticanista, com o domínio 
                                                 

234 Cf. ZANOTTO, Gizele; CALDEIRA, Rodrigo Coppe. Dossiê: Facetas do Tradicionalismo 
Católico no Brasil. In: Revista Brasileira de História das Religiões. Marília, v. 6, n. 16, p. 03, mai. 2013. 
Disponível em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh/index>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

235 SILVA. Os Novos Movimentos Eclesiais, p. 29-37. 
236 Cf. MIRANDA, França. A reforma de Francisco: fundamentos teológicos. São Paulo: Paulinas, 

2017, p. 24-25. 
237 LIBANIO, João Batista. O Vaticano II, p. 177. 
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característico sobre as pessoas, grupos e pastorais, por meio de seus movimentos 

supraparoquiais, de cunho internacional, a dinâmica do MOBON enfrentaria uma forte 

resistência e dificilmente encontraria as condições necessárias para desenvolver-se. Sua 

propostas e sua dinâmica de evangelização seriam olhadas com desconfiança, como se não 

apresentassem a devida “fidelidade” à doutrina e, possivelmente, acusadas de voltar-se 

demais às questões sociais em prejuízo da dimensão espiritual. Enfrentaria uma resistência 

semelhante à enfrentada, ultimamente, pelas CEBs238; talvez não chegasse a configurar uma 

situação de confronto direto, mas não teria chances de um maior enraizamento neste cenário. 

Assemelhar-se-ia à semente que caindo em solo rochoso, brota, mas não consegue enraizar-

se (cf. Mt 13, 5). 

Em um “cenário eclesial” fortemente marcado pelo apreço à doutrina, ao peso das 

estruturas, à força da tradição, pelo afã neotradicionalista, a ação evangelizadora do 

MOBON, apesar de não afastar-se da doutrina e buscar caminhar na fidelidade e 

proximidade ao Evangelho, não encontraria espaço para desabrochar. A atitude clericalista, 

da parte dos ordenados e também de leigos, apresentaria acentuada resistência à uma ação 

evangelizadora que aposta na formação da consciência crítica e no empenho para o pleno 

exercício da cidadania eclesial e social. Não haveria como levar adiante o ideário de uma 

Igreja participativa e toda ministerial, em diálogo com a modernidade e na busca da 

transformação da sociedade. Não haveria espaço para um trabalho efetivo dos leigos e leigas 

agindo como sujeitos, por meio de uma “ação transformadora na Igreja e no mundo”(CNBB, 

Doc. 105, n. 168-284). 

Se por um lado o cenário antivaticanista nega o Concílio Vaticano II por negar o 

diálogo que ele propõe com a modernidade e com as outras igrejas e religiões (diálogo 

ecumênico e macro ecumênico), em outro polo desdobra-se um cenário que procura abraçar 

a modernidade naquilo que ela permite fazer deslanchar a perspectiva individualista e 

emocional. 

12.2 Cenário pós-vaticanista 

A “pós-vaticanidade” é a postura que foca-se no presente, no momento atual, com 

uma “visão catastrófica da realidade eclesial”. Pelo influxo da modernidade, a fé foi por 

demais racionalizada e institucionalizada sufocando e domesticando a dimensão emocional 

                                                 
238 Fortemente atacadas nas redes sociais, sobretudo a partir do XV Intereclesial das CEBs ocorrido 

em Londrina-PR, em janeiro de 2018. 
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que agora busca revanche: “É preciso recuperar a experiência religiosa como uma 

experiência emocional do sagrado, valorizando o que toca o sentimento”239. Busca-se o 

contato imediato com o divino. A afetividade, o que pode ser sentido, torna-se critério de 

autenticidade e de verdade, como um verdadeiro caminho de acesso a Deus. Os signatários 

desta visão postulam que a Igreja precisa mais de “mestres espirituais”, com poder de 

convencimento a partir da experiência espiritual; de celebrações mais emotivas e 

aconchegantes, que favoreçam experimentar o divino de forma mais sensível. Dispensam a 

teologia e se apegam à Bíblia, em uma leitura mais intimista. O mistério não é para se 

entendido, basta experimentá-lo, basta sentir que está presente. Volta-se mais para a busca 

de solução dos problemas imediatos: físicos, psíquicos e de prosperidade material. A busca 

da salvação orienta-se menos nas promessas escatológicas e mais nas promessas a serem 

satisfeitas no cotidiano da vida240: 

Vive-se, assim, a experiência de novas comunidades que se estruturam em 
torno de grandes concentrações que compartilham um mesmo objetivo, que 
é o de encontrar apoio para as situações de desespero, de solidão, e de 
individualismo que aparecem no dia a dia. E para que a comunidade se 
mantenha coesa, mobilizam-se as estratégias do envolvimento dos fiéis em 
militantes, em torno de técnicas de sugestionabilidade nas “sessões de 
descarrego”, nos acampamentos e na corporeidade dos apresentadores241. 

A experiência de Pentecostes com a descida do Espírito Santo como vento forte, 

vindo sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo (cf. At 2, 1-4) é a imagem 

catalisadora que inspira e dá ênfase às várias iniciativas, grupos e movimentos que se inclui 

no chamado pentecostalismo quer no ramo católico ou protestante. Para Libanio – e aqui o 

seguimos - estes “Novos Movimentos” são fruto do “espírito do tempo”, no caso, da própria 

pós-modernidade e “fazem parte da atual configuração do pensar”. Eles dão respostas às 

necessidades que as religiões institucionais têm dificuldade para responder. No entanto, sua 

ação não é ainda “diretamente evangelizadora”, pois, não conduz ao seguimento de Jesus no 

compromisso com o irmão e com a defesa da vida. Não se atingiu ainda o núcleo 

especificamente cristão242.  

Mas essa aposta na espiritualidade individualista e emocional vem marcada por um 

crescente interesse de aproveitar as benesses da pós-modernidade naquilo que ela oferece ao 

                                                 
239 BRIGHENTI. A missão evangelizadora, p. 57. 
240 Cf. Ibid., p. 57-58. 
241 GASPARETTO, Paulo Roque. Midiatização da religião: Processos midiáticos e a construção de 

novas comunidades de pertencimento. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 125. 
242 LIBANIO. Olhando para o futuro, p. 212-215. 



 

344 

bem-estar e satisfação pessoal e familiar. Adere-se à onda consumista, da busca da beleza 

física, da prática de esporte, do frequentar o Shopping Center etc. e dentre estes alguns 

buscam a prosperidade econômico-financeira alimentados por uma teologia da prosperidade 

que promete posses materiais e acúmulo de bens neste mundo243. Permanece o risco de que a 

fé cristã seja reduzida a uma religiosidade ou a uma espécie de consumismo espiritual 

individualista, em que a adesão a Cristo ignora o compromisso com os irmãos e se apega a 

propostas que não humanizam (cf. EG 89). E, em suas múltiplas formas de apelo aos fiéis, 

enseja resgatar a identidade eclesial por meio também do “proselitismo apologético” 

recorrendo até mesmo ao “fundamentalismo religioso”244. 

Este espírito pós-moderno presente nas práticas pentecostais pode ser visto nas suas 

estratégias de evangelização por meio de ritmos funk, nos “carnavais com Cristo”, nas 

chamadas “cristotecas”, no uso das redes sociais, nas técnicas publicitárias de marketing, em 

grandes shows gospel, nas missas show etc. Um fenômeno denominado “midiatização do 

neodevocional” que na atualidade se expressa por novas formas de organização das mídias: 

“o segredo que assinala o ‘sucesso’ da emissora (TV Canção Nova) é conseguir uma perfeita 

articulação entre três campos: o religioso, o midiático e o econômico”245. Esse amoldar-se ao 

mundo também verifica-se na atuação corporativista de muitos no campo político partidário 

cuja vivência espiritual não representa garantia de uma postura ética e conforme com o 

Evangelho e com a Doutrina Social da Igreja246. Trata-se de uma forma de viver a fé que se 

amalgama à sociedade pós-moderna em seu espírito individualista, de busca de satisfação 

pessoal e de expressão fortemente emocional. Em síntese, o “pentecostalismo mais recente 

insere-se em cheio na cultura urbana pós-moderna”247.  

A Renovação Carismática Católica é a maior expressão do pentecostalismo na Igreja 

Católica. Muitos estudos se debruçam longamente sobre a sua gênese, sua trajetória de 

afirmação na Igreja do Brasil e, ultimamente, seu reconhecimento institucional por parte da 

Sé Apostólica.  

Hoje a RCC está presente em 258 países e afirma ter estabelecido contato 
com 100 milhões de fiéis católicos; organiza-se em milhares de grupos de 

                                                 
243 Ricardo Mariano explicita bem a diferença dos neopentecostais em relação ao pentecostalismo 

tradicional. Cf. MARIANO, Ricardo. Neopentecostalismo: Novo modo de ser pentecostal. In: ANJOS, Márcio 
Fabri (org.). Sob o Fogo do Espírito. São Paulo: Paulinas, 1998. p. 19-36. 

244 GASPARETTO. Midiatização da religião, p. 190. 
245 Ibid., p. 123. 
246 MARIANO. Neopentecostalismo, p. 27. 
247 BENEDETTI, Luiz Roberto. Novos Rumos do Catolicismo. In: CARRANZA, Blenda; MARIZ, 

Cecília; CAMURÇA, Marcelo (orgs.). Novas comunidades católicas: em busca do espaço pós-moderno. 
Aparecida: Ideias & Letras, 2009. p. 27. 
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oração; é representada perante a Cúria Romana pela International Catholic 
Charismatic Renewal Services (ICCRS); acolhe dezenas de experiências de 
vida comunitária denominadas Novas Comunidades de Aliança e de Vida; 
estimula a adesão a sua espiritualidade de centenas de bispos, sacerdotes e 
seminaristas; impulsiona inúmeros projetos que utilizam da mídia como 
canal privilegiado de evangelização; agrega em torno de si as mais variadas 
propostas de produtos de consumo religiosos, comandando assim, uma 
exemplar expressão de marketing católico; promove incontáveis iniciativas 
musicais que congregam a juventude carismática; e, finalmente, mesmo 
que com algumas ressalvas, a presença da RCC nas paróquias e dioceses se 
constitui numa força pastoral não desprezível248.  

Tendo sua origem no movimento carismático norte americano, assume traços mais 

característicos no Brasil, assume a característica apologética proclamando a Igreja católica 

como a “única e verdadeira religião”. Sendo, inicialmente mais voltada para a classe média, 

amplia o seu público para as classes populares, incorpora os elementos subjetivos como a 

emoção, o sentimento, o apelo emocional e por meio deles consegue aliviar um pouco da 

aflição diante dos sofrimentos trazidos pela dureza da realidade social. As causas dos 

problemas e conflitos são deslocadas das relações sociais e transferidas para as forças 

demoníacas fazendo delas um “elemento estruturante” da realidade. Daí a oferta das 

experiências de cura física e interior, os milagres, o repouso no Espírito e a glossolalia. Por 

ser um movimento de massa, o fiel permanece, primeiramente, ligado aos eventos 

promovidos pelo movimento, o que não raro o faz distanciar-se ou não se comprometido 

com a sua comunidade local. A atuação política de seus membros, de perfil clientelista, em 

geral, é voltada para “legislar em nome do movimento, da Igreja e de Deus”249.  

Por surfar na onda cultural pós-moderna, o pentecostalismo encontra fácil adesão e 

tem destacada capacidade de penetração nas comunidades, o apelo emocional e o uso dos 

meios de comunicação, de forma técnica e moderna, lhe possibilitou encontrar a linguagem 

adequada ao mundo urbanizado. Porém, não sem o risco de certa uniformização de um único 

modelo eclesial, abafando outras iniciativas e características locais como cantos, expressões 

de fé, leitura popular da Bíblia... O apelo midiático concorre ainda para uma 

homogeneização que empobrece a diversidade eclesial: “Antes da chegada da Rede Vida de 

Televisão e de sua programação carismática, tínhamos diversos ‘carismatismos’ livres e 

                                                 
248 CARRANZA, Blenda. Perspectivas da neopentecostalização católica. In: ID; MARIZ, Cecília; 

CAMURÇA, Marcelo (Orgs.). Novas comunidades católicas: em busca do espaço pós-moderno. Aparecida: 
Ideias & Letras, 2009. p. 35. 

249 CARRANZA, Blenda. Renovação Carismática Católica: origens, mudanças e tendências. In: 
ANJOS, Márcio Fabri (Org.). Sob o Fogo do Espírito. São Paulo: Paulinas, 1998, p. 39-59. 
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autônomos, espalhados por todo canto do Brasil. Hoje a uniformidade é evidente e 

empobrecedora” 250. 

Neste sentido, Brighenti sinaliza que, na prática pastoral da Igreja do Brasil, também 

por influência deste pentecostalismo, há um “deslocamento do profético para o terapêutico e 

da militância para uma espiritualidade desencarnada, restrita à esfera da subjetividade 

individual”, o que evidentemente empobrece o profetismo diante das situações sociais de 

injustiça e violência. Diante disso, é preciso, com coragem, uma “ação em rede, de 

iniciativas e ações em parceria, articuladas em âmbito local, nacional e internacional”251. E 

ainda: “O recurso a eventos de forte carga emotiva, em si positivo, pode enganar se não for 

seguido por um trabalho de evangelização em profundidade e de compromisso cristão no 

mundo”252. A midiatização da religião é um risco à necessária inculturação do Evangelho na 

cultura urbana contemporânea:  

a fé arrisca-se a degradar sua dimensão original, única, transcendente. Pior 
ainda quando ela serve para reforçar o crescente desequilíbrio produzido 
pela vaga neoliberal, ao oferecer uma dupla visão religiosa de retribuição e 
mérito para os ricos e de culpabilidade para os pobres. Engana estes 
últimos com promessas de cura, de expulsão do demônio e de 
enriquecimento rápido pelas bênçãos de Deus253. 

Se o pentecostalismo surfa na onda cultural pós-moderna, a dinâmica do MOBON, 

por guiar-se pela leitura bíblica lida de frente para a realidade e desafios da vida, em sintonia 

com as propostas da Igreja do Brasil, busca desenvolver uma espiritualidade que anime a 

esperança e fortaleça o engajamento na busca de uma sociedade mais justa e fraterna. Neste 

sentido, segue na contramão da onda cultural. Sem ignorar a dimensão subjetiva, evita cair 

no subjetivismo e individualismo, apostando no incentivo à vida em comunidade e no 

despertar para a necessidade de iniciativas evangelizadoras e sociais que fortaleçam os laços 

de fraternidade e solidariedade na busca de uma vivência da fé que leve ao compromisso 

com Deus e os irmãos. Também se esforça no trabalho de formação da consciência crítica 

diante da realidade e busca o engajamento social em função de uma sociedade mais justa e 

solidária. 

                                                 
250 ALTEMEYER JUNIOR, Fernando. Experiência e elaboração da teologia: Ver como somos vistos. 

In: FABRI DOS ANJOS, Márcio (Org.). Sob o fogo do Espírito. São Paulo: Paulinas / Soter, 1998. p. 186. 
251 BRIGHENTI, Agenor. Interpelações da Evangelii Gaudium para as CEBs no mundo urbano. In: 

CARIAS, Celso; RODRIGUES, Solange. CEBs – Igreja em saída. Rio de Janeiro: Iser Assessoria, 2018. p. 47. 
252 MIRANDA. A reforma de Francisco, p. 59. 
253 LIBANIO. Olhando para o futuro, p. 201. 
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É preciso ressaltar que em sua presença por meio dos cursos e encontros, o MOBON 

evita a atitude de confronto e polêmica com os dirigentes e membros destes novos 

movimentos eclesiais, mais precisamente com os da Renovação Carismática Católica. Não 

ignora o bem que faz, nem seus limites, mas consciente de sua missão, segue sua proposta 

de ser uma presença que fecunda a Igreja e a sociedade com a força da Palavra de Deus. A 

Dinâmica do MOBON expressa-se como uma oferta evangelizadora no meio das 

comunidades, um caminho para favorecer o seguimento a Jesus Cristo fortalecendo a vida 

de fé das pessoas, o seu engajamento na caminhada de comunidade e os eventuais 

desdobramentos da fé na busca do bem comum e da “ecologia integral” (LS, 156). Com 

isso, tem conseguido a adesão de parte dos membros que participam destes movimentos 

pentecostais católicos. Algumas pessoas articulam o que se pode chamar de uma dupla 

pertença por meio da qual as iniciativas, ainda que com suas marcas características 

diferenciadas, em certo sentido se complementam254. Embora não seja um fator de 

preponderância em termos numéricos, esta dupla pertença permite visualizar uma dimensão 

de abertura e acolhida do diferente na dinâmica do MOBON. Evidencia-se mais uma vez 

atitude de oferta evangelizadora, sem pretensões de dominar áreas ou espaços de 

evangelização. Antes que um espírito de concorrência, uma busca de fazer o Evangelho mais 

conhecido, amado e vivenciado. Uma iniciativa que visa, antes, somar forças. 

No entanto, em um cenário fortemente “pós-vaticanista”, por demais arraigado na 

linha do emocionalismo subjetivista, com tendência a enxergar como “feio o que não é 

espelho”255, dificilmente a dinâmica do MOBON encontraria as condições necessárias para 

desenvolver-se. Pois, os cursos, encontros e iniciativas que lhes servem são apenas aquelas 

vindas de suas próprias lideranças e centros de irradiação. Neste sentido, a proposta do 

MOBON é ignorada. O estilo de leitura bíblica também se diferencia: uma mais intimista 

por parte dos grupos pentecostais e outra mais popular e comunitária pela dinâmica do 

MOBON. Uma liturgia mais emocional, em contraste com uma mais sóbria de caráter 

popular, engajada; uma visão da ação do Espírito vinda mais do alto, em contraposição a 

uma visão da ação e presença do Espírito que age a partir de baixo, no meio do povo e por 

meio dele... Leve-se em conta que a dinâmica dos movimentos se articula em torno de seus 

líderes e dos seus centros de irradiação, com menor enraizamento na Igreja local, já a 

                                                 
254 Esta articulação é mais visível em paróquias nas quais já havia a presença do MOBON e 

posteriormente foram envolvidas pela dinâmica dos grupos neopentecostais, como, por exemplo nas paróquias 
de Governador Valadares e Conselheiro Pena-MG.   

255 Cf. “Sampa”, música de Caetano Veloso, 1978. 
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dinâmica do MOBON busca o fortalecimento da Igreja local, em sintonia com as propostas 

do Magistério eclesial.  

Se na parábola do semeador uma parte da semente cai à beira do caminho e logo vêm 

os passarinhos e as roubam, em um cenário eclesial “pós-vaticanista” a semente da dinâmica 

do MOBON, embora tendo as condições internas para desabrochar, é roubada pelo 

emocionalismo subjetivista de grupos pentecostais católicos, fechados em suas próprias 

dinâmicas e iniciativas, para os quais o que não é espelho, é feio. Embora de formas 

diferenciadas, tanto o cenário antivaticanista como o pós-vaticanista, cada um a seu modo, 

resistem à proposta eclesial do Concílio Vaticano II e representam um cenário desfavorável 

à dinâmica de evangelização do MOBON. Um terceiro cenário ganha maior expressão na 

presente conjuntura eclesial com o pontificado de Francisco. 

12.3 Cenário sobrevaticanista 

A “sobrevaticanidade” é a atitude mais equilibrada, sustentada por uma visão 

prospectiva da realidade eclesial: “A Igreja é uma realidade mista, inseparável – santa e 

pecadora [...] estão unidas a santidade objetiva e a subjetividade pecadora do Povo de 

Deus”256. A grandeza da Igreja passa pelo reconhecimento de sua precariedade e de seus 

limites em sua ação no presente, na história. Por sua vez, o emocionalismo é uma falsa 

segurança que pode levar ao fanatismo religioso e à mercantilização da fé, pois há um 

deslocamento da militância para a mística subjetivista. Deus parece reduzido a objeto de 

desejo e de satisfação das necessidades humanas por meio das curas e milagres e de uma 

liturgia “festiva e emocional”. A sobrevaticanidade postula recontextualizar e resituar o 

Concílio Vaticano II em vista de uma “segunda recepção” do Concílio257, buscando o 

reencantamento de sua “utopia original”. Busca rearticular “instituição e carisma”; “divino e 

humano”; “Igreja e Reino de Deus”; “o visível e o invisível”; “a verdade e a veracidade”258: 

Em resumo, a páscoa-passagem proposta pelo Vaticano II ficou a meio 
caminho. Urge, a partir da tessitura do risco em um mundo mutante, mas 
que tudo indica ainda não superou a modernidade, reinventar a 
vaticanidade, acolhendo o que ela disse, fazendo-a dizer o que ela não 
disse, por não ter podido ou por não ter suficientemente visto259.  

                                                 
256 BRIGHENTI. A missão evangelizadora, p. 59. 
257 Cf. Parte II - 6.5 MOBON: um caminho de recepção do Vaticano II, p. 199. 
258 Cf. BRIGHENTI. A missão evangelizadora, p. 58-63. 
259 Ibid., p. 65. 
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Com a renúncia de Bento XVI e a eleição de Francisco, a Igreja volta-se novamente 

para as orientações fundamentais do Concílio: “Francisco retoma e atualiza, a seu modo, a 

tradição eclesial que vem do Concílio e da Igreja latino-americana. [...] realiza uma síntese 

peculiar das intuições e orientações teológico-pastorais dessa tradição”260. Ele mesmo se 

intitula “bispo de Roma” se distancia do palácio vaticano, compartilha a vida mais de perto 

com os frequentadores da Casa Santa Marta e por meio de gestos e formas variadas se faz 

mais próximo das pessoas, sobretudo dos mais pobres. Francisco assume a eclesiologia 

conciliar do “povo de Deus” com características próprias, hauridas na “teologia argentina do 

povo”261.  

Víctor Codina destaca que Francisco “abriu as portas e as janelas da Igreja ao sopro 

do Espírito e prolonga a reforma do Concílio Vaticano II”262 e vai realizando a passagem de 

uma Igreja poderosa, distante e fria, a uma Igreja pobre, sensível e acolhedora; de uma 

Igreja moralista, centrada no pecado a uma Igreja misericordiosa; de uma Igreja 

autorreferencial a uma Igreja dos pobres, preocupada com o sofrimento humano: guerra, 

fome, jovens e idosos; de uma Igreja fechada em si mesma a uma Igreja que sai às periferias 

geográficas e existenciais, cujos pastores, mais próximos do povo têm o “cheiro das 

ovelhas”; de uma Igreja que discrimina a uma Igreja que respeita as consciências; de uma 

Igreja restauracionista a uma Igreja que vê o Concílio Vaticano II como irreversível263. Eis 

alguns traços da Igreja em um cenário sobrevaticanista. 

De modo especial, a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium representa o núcleo 

da proposta eclesial de Francisco, nela o anseio de “uma Igreja pobre para os pobres” (EG 

198), “em saída para as periferias” (EG 20, 30, 59), na qual cada batizado “é um sujeito 

ativo de evangelização” (EG 120), por meio do “contato pessoal” (EG 127), que pela 

Palavra se torna evangelizada e evangelizadora (EG 174), solidária com os pobres (EG 187), 

com a missão de “cuidar dos mais frágeis da terra” (EG 209) e na qual o Espírito Santo “seja 

a alma da Igreja evangelizadora” (EG 261). 

Francisco, seguindo as linhas da Conferência de Aparecida, sonha com uma reforma 

das estruturas eclesiais, o que passa por uma conversão “pastoral e missionária” (EG 25), 

                                                 
260 AQUINO JÚNIOR. Teologia em saída para as periferias, p. 49. (Grifos do original). 
261 Cf. SCANNONE. A teologia do povo, p. 24. 
262 CODINA, Víctor. Seguimiento de Jesús en el Espíritu: fundamento de una reforma eclesial. In: 

TREJO, Marcelo; HERMANO Rosario (Org.). La Reforma de la Iglesia en tiempos de discernimiento. 
Montevidéu: Ameríndia, 2015. p. 197-210. Cito p. 204. 

263 Cf. Ibid., p. 205-206. Codina destaca os pontos pendentes como: a reforma do ministério petrino, a 
revisão da estrutura dos núncios, a participação do povo nas eleições bispos, a efetiva colegialidade episcopal, 
outras formas de ministério ordenado, a revisão do papel da mulher na Igreja, a promoção do laicato, entre 
outras. Cf. Ibid., p. 207-209. 
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quer na dimensão pessoal que implica a mudança de mentalidade (DAp 366), quanto na 

dimensão institucional que impregne “todas as estruturas eclesiais” (DAp 365) para que se 

tornem mais missionárias, o que exige “uma salutar descentralização” (EG 16), “em atitude 

constante de ‘saída’” (EG 27). Por isso, com suas palavras e mais ainda, com seu 

testemunho e gestos simbólicos, sinaliza uma Igreja mais sinodal, misericordiosa, próxima 

das pessoas, alegre, missionária, atenta à presença do Espírito nos “Sinais dos Tempos”. A 

reforma almejada por Francisco parte de sua experiência de fé que não se reduz à dimensão 

pessoal e comunitária, mas cujo encontro com Deus leva a um compromisso com os outros, 

com a busca do Reino que tudo envolve: “Uma fé autêntica, que nunca é cômoda ou 

individualista, comporta um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a 

terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela” (EG 183). Mas para isso não 

basta que Francisco sonhe264, é preciso que este sonho seja compartilhado, abraçado, 

efetivado, esta tarefa compete a toda a Igreja.  

França Miranda ao indicar a Igreja desejada por Francisco explicita a prioridade da 

ação amorosa e salvífica de Deus, que nasce da prática de Jesus, é retomada pelo Concílio 

Vaticano II e confirmada no atual pontificado como núcleo central da evangelização e da 

reforma da Igreja:  

o salvífico é prioritário de tal modo que o doutrinal, o jurídico e o 
institucional estão as seu serviço e dele recebem seu sentido último. Esta 
era a convicção do próprio Jesus de Nazaré na crítica feita à religião de seu 
tempo. Esta era também a preocupação dos participantes do Concílio 
Vaticano II. Esta é ainda a razão de fundo para os pronunciamentos e 
decisões deste atual papa265. 

Francisco aposta que a experiência de fé seja o caminho para encontrar as respostas 

aos grandes desafios da sociedade na atualidade: “Estou convencido de que, a partir de uma 

abertura à transcendência, poder-se-ia formar uma nova mentalidade política e econômica 

que ajudaria a superar a dicotomia absoluta entre a economia e o bem comum social” (EG 

205). E nesta experiência do amor de Deus, de encontro entre a pessoa humana e Deus, está 

                                                 
264 Na Exortação Apostólica “Querida Amazônia”, Francisco expressa quatro grandes sonhos que se 

alinham com os seus posicionamentos na Evangelii Gaudium e na Laudato Si´: “Sonho com uma Amazônia 
que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e 
sua dignidade promovida. Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na 
qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a 
sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Sonho 
com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazônia, que deem à Igreja rostos 
novos com traços amazônicos” (QA 7). 

265 MIRANDA. A reforma de Francisco, p. 61. Grifo do original. 
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o sentido do seguimento a Jesus Cristo e o fundamento de toda a ação evangelizadora da 

Igreja266.  

Este cenário eclesial sobrevaticanista, que emerge das Conferências Gerais do 

Episcopado Latino-americano e, na atualidade, da proposta de reforma eclesial apresentada 

por Francisco, revela-se um cenário promissor para o desenvolvimento da dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON. Se os dois cenários supracitados configuram um terreno árido, 

que rouba as condições para o sadio desenvolvimento desta dinâmica, na proposta eclesial 

de Francisco, ela encontra um terreno fecundo para desenvolver-se e produzir frutos. Pode-

se dizer que há proximidade e busca de sintonia da dinâmica do MOBON com a proposta 

eclesial de Francisco, que por sua vez, retoma o Concílio Vaticano II em sua recepção 

criativa na América Latina por meio das Conferências de Medellín, Puebla, Santo Domingo 

e Aparecida. Se a semente é boa e tem força suficiente para desenvolver-se, o tempo e as 

escolhas feitas no hoje da história, bem como o cenário eclesial favorável ou não, dirão as 

possibilidades de afirmação desta dinâmica de ação evangelizadora do MOBON no seio da 

Igreja na contemporaneidade.  

 

Conclusão da terceira parte 

Na busca de maior compreensão do momento atual em que vivemos, procuramos 

identificar as reações à modernidade quer de forma mais ampla no contexto social, a 

chamada “pós-modernidade”, bem como no âmbito eclesial, as reações ao Concílio Vaticano 

II, intitulada “pós-vaticanidade”. Este percurso, ainda que breve e limitado, indica que 

estamos em uma “mudança de época”, mas diante dela, há os que a negam, os que a querem 

levar ao mais alto expoente e os que, de maneira mais sóbria, acolhem suas possibilidades 

sem negligenciar os limites a serem superados. Este pano de fundo permitiu captar alguns 

dos principais desafios à ação evangelizadora, na atualidade. 

A cidade, diante da explosão da crise da modernidade, encontra-se cada vez mais 

diversificada e plural, marcada pela imediatez, pelas rápidas e profundas transformações 

facilitadas pelos modernos meios de comunicação e pela abrangência das redes sociais que 

penetram na vida e nas escolhas de todos. Criou-se um modo urbano de viver que extrapola 

o espaço das cidades e atinge a vida interiorana, influencia as escolhas, os valores, as 

crenças de todos. Neste mundo urbanizado, a vida nas cidades e também no campo é 
                                                 

266 Cf. MIRANDA. A reforma de Francisco, p. 90-91. 
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marcada por novas relações pessoais e sociais, mas também pelo clima de insegurança, 

medo da violência, pela situação de pobreza, discriminação e injustiça social. 

Em meio a esses desafios, somos chamados a avançar missionariamente, tendo 

conosco a alegria de Jesus, a “alegria do Evangelho” (EG 1), como nos anima o Papa 

Francisco e a Conferência de Aparecida na direção de uma Igreja de “discípulos 

missionários”, em constante “saída”. Eco que ressoa também por meio das Diretrizes da 

Igreja do Brasil. Neste conjunto, o olhar mais amplo e global sobre o contexto atual permitiu 

voltar a atenção para uma dinâmica local com maior propriedade. Ao explicitar os eixos da 

dinâmica de evangelização do MOBON, encontramos sinais que confirmam a hipótese de 

que esta dinâmica possui elementos pertinentes e que favorecem a busca de respostas aos 

desafios atuais da evangelização e que podem iluminar outras iniciativas pastorais, já 

existentes. Elementos que estão em sintonia com os princípios para a ação evangelizadora, 

indicados pelo atual pontificado de Francisco (Cf. EG 222-237). 

Em síntese, uma proposta de ação evangelizadora, que se queira séria, nas linhas 

missionárias apontadas pelo Papa Francisco e pela Conferência de Aparecida, há de primar 

por um serviço continuado de animação bíblica popular, apostando no dinamismo 

missionário dos leigos, enraizando-se na Igreja local. Há de buscar meios para falar e atingir 

não apenas os ouvidos e os olhos, há de fazer uso de uma linguagem acessível, narrativa, 

simbólico-cultural, capaz de penetrar na vida das pessoas e nela encontrar morada acessando 

a porta da cultura. Um serviço de evangelização que busca captar a realidade com os “olhos” 

de Deus, cultivando uma espiritualidade enraizada na fé comunitária em que o encontro com 

Deus, Pai de todos, quer pão, quer “vida em abundância” para todos. Por isso, é preciso 

realizar o desdobramento social da fé. A fé em Deus leva a ações a serviço da vida que 

implicam esforços e engajamento sociopolítico em função da transformação da sociedade. E 

neste contexto pós-moderno, o universo das novas redes sociais se descortinam com espaço 

de grandes desafios, mas também de enormes possibilidades. Como a dinâmica de ação 

evangelizadora do MOBON trabalha com as pessoas, isto pode favorecer uma nova forma 

de presença nestes espaços e reforçar as possíveis novas CEDs: “Comunidades Eclesiais 

Digitais”.  

Estas possibilidades estão presentes nesta semente de evangelização que configura a 

dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. Mas, se há essa potencialidade nesta 

“semente da Boa Nova”, não lhe basta a força interior ou suas potencialidades para que 

produza os frutos necessários diante da realidade atual. Diferentes cenários eclesiais podem 

favorecer ou dificultar o seu desenvolvimento. Os cenários de matrizes fundamentalistas ou 
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emocionalistas, não oferecem condições para o sadio crescimento desta dinâmica de 

evangelização do MOBON. Já o equilíbrio marcado por um cenário eclesial, que se 

aproxime da proposta evangélica de Jesus, e que siga as diretrizes do Concílio Vaticano II e 

das Conferências Gerais do Episcopado Latino-americanas, com abertura para o diálogo 

com o mundo, com as outras igrejas e religiões e se mostre sensível às dores e sofrimentos 

do povo, revela-se promissor para o desenvolvimento desta semente de evangelização. O 

pontificado de Francisco, apesar de muitas oposições, caminha na direção deste cenário 

promissor. No entanto, o cenário que se impuser é que evidenciará a maior ou menor adesão, 

abrangência e efetividade desta dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. 
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CONCLUSÃO GERAL 

Para falar do Reino dos céus, Jesus o compara a um grão de mostarda, a menor entre 

as sementes plantadas (cf. Mc 4,30-32). Ao final deste percurso, nós nos perguntamos: por 

que uma pesquisa sobre a dinâmica de ação evangelizadora do Movimento da Boa Nova? 

A resposta à questão, a nosso ver, é que a exemplo do grão de mostarda, há uma 

força de Deus, uma presença do Espírito, que envolve a dinâmica de ação evangelizadora do 

MOBON e que, havendo condições favoráveis, ela pode se desenvolver e produzir bons 

frutos. Os passos dados nesta pesquisa, quer no desenvolvimento de sua trajetória histórica, 

como em sua abordagem à luz da reflexão teológica de Víctor Codina, evidenciam uma 

práxis eclesial nascida no meio do povo, nas periferias sociais e eclesiais, produzindo 

expressivos frutos de evangelização. Uma semente pequena que carrega em si uma força 

missionária, sinal da presença do Espírito que age silenciosamente, a partir de baixo, das 

periferias, a partir dos pobres. O povo das comunidades, com sua sensibilidade de fé, por 

meio desta práxis eclesial, cresce em sua intimidade com a Palavra de Deus, descobre-se 

membro vivo da Igreja, vê aflorar o seu potencial missionário, abre-se para um maior 

engajamento na vida eclesial e social. Quando se oferecem as condições necessárias, a 

semente se desenvolve e, com a força do Espírito, cresce, produz frutos. Desta forma somos 

levados a crer que o conjunto dos elementos que compõem a dinâmica do MOBON pode 

contribuir, de forma singular, para a reflexão teológico-pastoral e para a efetiva ação 

evangelizadora da Igreja na contemporaneidade. 

Pudemos verificar, na primeira parte deste trabalho, que o nascimento da dinâmica 

de ação evangelizadora do MOBON acontece de forma progressiva, superando limites e 

ampliando, cada vez mais, sua sintonia com a caminhada da Igreja. Antes do Concílio 

Vaticano II, uma iniciativa apologética, colocou a Bíblia nas mãos do povo e apostou no 

dinamismo dos leigos, fazendo despertar um novo entusiasmo pela Igreja e pela fé católica. 

Acompanhando a virada eclesiológica do Vaticano II, superou a apologética, apostou nos 

leigos para formação de outros leigos, ampliou a sua ação missionária de formação e 

animação de comunidades cristãs, estendendo-se para alguns estados do Brasil. Em fases 

posteriores, seguindo de perto as orientações da Igreja, ampliou seu eixo de ação para além 

das fronteiras exclusivamente eclesiais. De forma madura e responsável, iluminada pela fé e 

pela Doutrina Social da Igreja, despertou a consciência dos leigos para responderem aos 

desafios sociais. Superou-se a dicotomia entre Igreja e Mundo e propiciou o engajamento 

dos fiéis leigos em associações, sindicatos, movimentos populares e partidos políticos, como 
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um desdobramento social das exigências da fé cristã (cf. Jo 10,10). Por fim, assumiu uma 

atitude de resistência frente ao “inverno eclesial”, que enfraqueceu a presença social da 

Igreja, bem como diante da onda cultural que tende a uma fé de cunho predominantemente 

emocionalista, em que à ética, prefere-se a estética e à militância, a mística. A dinâmica de 

ação evangelizadora do MOBON apostou na formação de leigos, de forma pessoal e 

comunitária, em que cada um dos seus membros se tornasse “sujeito” da ação 

evangelizadora (cf. CNBB 105, n. 119 a 122); com a realização de cursos e encontros de 

formação, em sintonia com o Evangelho, com as orientações do Magistério e sensível aos 

apelos da realidade cotidiana. Revelou empenhar-se, a partir de baixo, a partir dos pobres e 

com eles, por uma Igreja toda ministerial, fortalecendo o processo de iniciação à vida cristã, 

formando leigos para o exercício de seu discipulado, em constante atitude de “saída” 

missionária. 

Na segunda parte, a partir da reflexão teológica de Víctor Codina, pudemos verificar 

a dimensão eclesiológica, cristológica e pneumatológica desta dinâmica do MOBON. 

Chegamos à conclusão de que, em cada uma de suas etapas, o MOBON apresenta elementos 

significativos que transcendem os limites próprios de cada época e favorecem a formação 

engajada e continuada de lideranças. Uma trajetória marcada por traços cristológicos de uma 

Igreja “nazarena” que, à luz da opção de Jesus pelas periferias, apostou em um trabalho de 

formação de lideranças cristãs a partir de baixo, a partir dos pobres e pequenos, a partir das 

periferias humanas, eclesiais e sociopolíticas. Verificou-se que, assim como o Concílio 

Vaticano II foi um Kairós, um tempo da Graça do Espírito na vida da Igreja, o MOBON foi 

um caminho apontado pelo Espírito para a recepção, também criativa, do Vaticano II, a 

partir da Igreja local. Foi possível explicitar, na dinâmica do MOBON, o uso da linguagem 

simbólico-cultural, que permite a inculturação do Evangelho na vida das pessoas e na vida 

das comunidades de fé, a sua hermenêutica bíblica, por meio da leitura popular da Bíblia, 

desenvolvida de forma contextualizada, com fidelidade à Igreja e ao alcance do povo. E 

verificamos que esta dinâmica contribui para a efetiva ação evangelizadora dos fieis leigos 

na Igreja e na sociedade.  

Fazia parte das questões iniciais identificar se a dinâmica do MOBON pode ajudar a 

responder aos desafios da ação evangelizadora da Igreja no mundo pós-moderno, urbanizado 

e global. A esta questão foi dedicada a terceira parte desta pesquisa. Chegamos à conclusão 

que a dinâmica de ação evangelizadora do MOBON, no conjunto de seus elementos e de 

forma continuada, revelou-se capaz de imprimir e recuperar o entusiasmo missionário de 

leigos e leigas, a partir da Palavra de Deus, por meio de uma leitura popular da Bíblia, 
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mantendo a centralidade da Palavra de Deus em toda ação evangelizadora, evitando o 

fundamentalismo e a instrumentalização da Bíblia. O acesso à Bíblia se dá de forma 

dialogal, próxima, por meios de subsídios acessíveis que permitem que esta Palavra se 

enraíze no interior das pessoas e se converta numa forma de encontro pessoal e comunitário 

com o Ressuscitado. Com a leitura bíblica popular nos cursos e encontros para a formação 

de lideranças, bem como sua aposta nos grupos de reflexão, para uma caminhada continuada 

à luz da Palavra, a dinâmica do MOBON contribui para  superar o “analfabetismo bíblico” 

(cf. CNBB 105, 49) e, neste sentido, se mostra atual, similar e próxima a outras propostas da 

contemporaneidade, em diferentes continentes, por isso, capaz de ajudar a recuperar a 

alegria da fé no meio das comunidades e de responder ao apelo do Papa Francisco: “Não 

deixemos que nos roubem o Evangelho” (EG 97).   

Sem sua trajetória, a dinâmica do MOBON incentivou e apostou no dinamismo 

missionário dos leigos. Pelo sacerdócio batismal, participam da mesma dignidade de filhos 

de Deus e são corresponsáveis no serviço de evangelização. É esse dinamismo que pode 

fazer a Igreja recuperar a sua vitalidade para ser, de fato, toda missionária e ministerial. É 

por meio dele que a Igreja pode responder de forma mais adequada aos desafios da 

evangelização no mundo atual, sintonizados com as grandes causas da humanidade, as quais 

são causas do Evangelho. Vimos que a dinâmica do MOBON aposta na formação de leigos 

em um clima de liberdade, responsabilidade e autonomia, procura despertar a consciência 

crítica para uma melhor leitura da realidade eclesial e social, à luz da Palavra de Deus. E ao 

favorecer a ação dos leigos, como sujeitos, corresponsáveis na formação de outros leigos, 

em atitude de constante “saída”, dispostos a uma efetiva atuação na Igreja e na sociedade, 

revela sua pertinência para colaborar no atual anseio do Papa Francisco: “Não deixemos que 

nos roubem a alegria da evangelização” (EG 83). 

Diferentemente dos Novos Movimentos Eclesiais, transnacionais, que tendem a levar 

os fiéis a orbitarem em torno do próprio Movimento e, quase exclusivamente às suas 

próprias atividades, a presente dinâmica insere-se na Igreja local e nela busca o 

fortalecimento das pequenas comunidades, a partir de dentro, a partir de baixo. Esta 

dinâmica procura engajar os fiéis leigos na animação de vida de fé, no serviço litúrgico, 

motivando a participação efetiva nos serviços pastorais e nas obras sociais, enfim, na ação 

evangelizadora da Igreja. Sua ênfase está em criar condições, despertar e motivar para que 

os leigos e leigas se integrem, de fato, em sua Igreja local, de forma orgânica, participativa, 

responsável e madura. E, por conduzir a uma caminhada eclesial mais consciente, com o 

despertar da consciência crítica e mais enraizada nas iniciativas próprias da Igreja local, esta 
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dinâmica de evangelização colabora para o enriquecimento da sua catolicidade. Ajuda a 

Igreja local a manter sua identidade, renovando a paróquia, superando uma “pastoral de 

manutenção” ao apontar a necessária “conversão pastoral”, ajudando a superar o 

clericalismo e orientando-se pela busca da comunhão de fé e de vida com a Igreja universal. 

A comunidade de fé é que dá corpo à Igreja local, é o espaço privilegiado para a 

evangelização e a base para a ação missionária. A partir dela é que se pode articular o local 

com o global. Neste sentido, cada curso, cada encontro procura enraizar as pessoas em sua 

comunidade de fé e, ao mesmo tempo, alargar os horizontes da sua visão de mundo social e 

eclesial. É a partir da Igreja local, mas com uma visão global, que se impulsiona para a 

missão, em que o sujeito eclesial não se resume à hierarquia, mas é toda a comunidade 

eclesial, com seu testemunho e anúncio gratuito do Evangelho. O enraizamento na Igreja 

local é uma das notas características da dinâmica do MOBON e, nesse sentido, ela contribui 

para responder a outro apelo do papa Francisco: “Não deixemos que nos roubem a 

comunidade” (EG 92). 

Com o uso de uma linguagem simbólico-cultural, a dinâmica do MOBON, em uma 

atitude “nazarena”, de proximidade com o jeito de viver do povo, privilegia o processo de 

encarnação do Evangelho nas culturas, na “alma” do povo, em que ele é o sujeito no 

processo de inculturação. Isto vale também para o complexo mundo urbano, diversificado, 

plural, pois o símbolo não se esgota, mantém uma reserva de sentido. No mundo 

contemporâneo, torna-se urgente valorizar a dimensão simbólica, via pela qual se expressa a 

piedade popular. O uso da linguagem simbólico-cultural revela-se uma atitude de respeito e 

busca de proximidade à fé do povo que se converte em um fecundo caminho de 

evangelização. Ela torna acessível a riqueza do saber bíblico teológico, em muito, 

inacessível ao povo de nossas comunidades cristãs. Favorece à ação do Espírito que é o 

protagonista principal de toda a evangelização. O Evangelho passa a ser acolhido, não como 

algo que vem de fora, mas a partir de dentro, fruto de uma descoberta, de forma livre, 

espontânea o que gera maior adesão, engajamento e comprometimento. Esta forma de 

linguagem também potencializa o dinamismo missionário do povo, reacende o seu 

entusiasmo e disposição para a missão. Favorece ir ao encontro do outro em sua cultura e, 

quanto mais próximo do universo cultural do povo, mais fecunda se torna a ação 

evangelizadora da Igreja. Mais uma vez a sintonia com a proposta de Francisco: “Não nos 

deixemos roubar o entusiasmo missionário” (EG 80). 

Esta dinâmica do MOBON fomenta o cultivo de uma espiritualidade cristã 

libertadora, tanto de forma pessoal quanto comunitária, acenando para a escuta de Deus e de 



 

358 

seus desígnios diante da realidade vivida. Uma espiritualidade encarnada que procura ligar 

fé e vida, oração e ação, compromisso com Deus e com os irmãos. Não há uma ruptura com 

a fé do povo. É a partir de sua fé que se procura aprofundar a dimensão da espiritualidade, 

com símbolos e imagens próprias de seu universo, com respeito e cuidado para a piedade 

popular. Uma espiritualidade enraizada na vida de fé da Igreja, constantemente alimentada 

pela Palavra e pela Eucaristia, não intimista ou individualista, que fortalece o discipulado 

missionário e se abre para a solidariedade para o serviço à vida e à esperança. Sintoniza-se 

com o anseio de Francisco: “Não deixemos que nos roubem a esperança” (EG 86). 

A ação transformadora faz parte da dinâmica do MOBON, ela busca envolver os 

fiéis leigos não apenas em uma ação pastoral no âmbito eclesial, mas uma ação 

evangelizadora a serviço da vida humana e do cuidado com o planeta. O despertar da 

consciência crítica guiada por uma fé de olhos abertos é uma prática abraçada por esta 

dinâmica que preocupa em superar o amadorismo na formação dos fiéis leigos (cf. CNBB 

105, n. 47). Contribuir para a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, 

conforme o apelo das Conferências Gerais do Episcopado Latino-americano, por meio da 

“opção preferencial pelos pobres”, tem sido um esforço em toda essa trajetória do MOBON. 

O empenho por uma vida mais digna para todos, a começar dos mais sofridos, a busca da 

paz e a promoção da justiça, está no horizonte de cada atividade e em cada subsídio que faz 

parte da dinâmica do MOBON. E, efetivamente, vários leigos e leigas, movidos pelo 

Evangelho, entraram na luta sindical, político-partidária e em movimentos sociais para ser 

um fermento do Evangelho na sociedade. Trata-se de uma forma de dar ouvidos à voz do 

Espírito que clama pela boca dos que sofrem e choram injustamente. Mais uma vez a 

sintonia com Francisco: “Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno” (EG 

101). 

A dinâmica do MOBON concentra-se nas pessoas, busca levá-las a uma experiência 

de fé e de compromisso com os irmãos em defesa da vida. Neste sentido, na medida em que 

estas pessoas vão crescendo na sua interação com as redes sociais, vão entranhando no 

mundo virtual, poderão utilizar-se desses meios com fins de evangelização e de engajamento 

de outros na causa do Evangelho e da Igreja, bem como na articulação das questões sociais e 

políticas a serviço da vida. A mediação tecnológico-digital criou outro ambiente 

comunicacional, “tudo está interligado” (LS 16, 91, 117, 138, 240) e marcado por uma forte 

imediatez. Necessário se faz alargar sua presença evangelizadora nas novas redes sociais, 

mas o decisivo será o protagonismo digital das pessoas impregnadas pela dinâmica do 
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MOBON. Isto sim, será capaz de oferecer resistência às forças contrárias ao Evangelho. 

Também nas redes sociais é preciso juntar-nos à proposta de Francisco: Não deixemos que 

nos roubem a força missionária (EG 109). 

Verificamos que estas possibilidades se mostram presentes nesta semente de 

evangelização que configura a dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. Mas, não é 

suficiente essa força interior ou suas potencialidades para que produza os frutos necessários 

diante da realidade atual. Diferentes cenários eclesiais podem propiciar ou não o seu 

desenvolvimento. Como explicitamos, os cenários de matrizes fundamentalistas ou 

emocionalistas não oferecem condições para o sadio crescimento desta dinâmica de 

evangelização do MOBON. O pontificado de Francisco dá mostras efetivas de outro cenário 

eclesial. Este marcado pelo equilíbrio frente à pós-modernidade. Com ações, gestos, 

palavras e ensinamentos que se aproximam da proposta evangélica de Jesus; que retomam as 

diretrizes e grandes opções do Concílio Vaticano II e das Conferências Gerais do 

Episcopado Latino-americano. Um cenário eclesial aberto ao diálogo com o mundo, com as 

outras igrejas e religiões, mostrando-se sensível às dores e sofrimentos do povo, no empenho 

por uma ecologia integral que visa o “pleno desenvolvimento do gênero humano” (LS 62). 

Cenário que na Fratelli Tutti, Encíclica, recém lançada por Francisco, propõe a amizade 

social e a fraternidade universal como atitudes, não apenas pessoais, mas como atitudes 

políticas, estruturais para transformar o mundo, para garantir a paz, assegurando que o 

direito de viver com dignidade não pode ser negado a ninguém e em nenhum país (cf. FT 

107); que aposta na política colocada a serviço do bem comum, de um mundo inclusivo, 

denunciando suas formas populistas e liberais que se utilizam demagogicamente do povo 

(cf. FT 155); que aponta para a globalização dos direitos humanos mais essenciais (FT 189). 

Este cenário, revela-se promissor para o desenvolvimento desta semente de evangelização, 

muito embora haja muitas resistências a Francisco e às suas propostas, dentro e fora da 

Igreja, é preciso confiar na força do Espírito que vence as resistências... E, da mesma forma 

que uma semente nasce na fenda de uma calçada, na brecha barragem e, aos poucos, a partir 

de baixo, alarga seu espaço, quebra o duro cimento e produz frutos, acreditamos na força 

escondida de Deus presente no seu povo, nos pobres e desprezados, presente nesta pequena 

semente da dinâmica de ação evangelizadora do MOBON. 

O caminho percorrido revela a complexidade de buscar responder aos desafios da 

ação evangelizadora na atualidade. Esta pesquisa ocupou-se de uma dinâmica de 

evangelização pequena, localizada. Debruçou-se sobre a sua trajetória histórica, a 

contemplou por meio de um olhar teológico-pastoral e chegou a estas conclusões. Mas o 
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desafio da ação evangelizadora e o dinamismo da presença do Espírito no meio de seu povo, 

exigem novas buscas, abordagens em outras perspectivas, capazes de preencher eventuais 

lacunas e pontos não suficientemente ainda aprofundados. Constatamos que a reflexão sobre 

a dinâmica do MOBON, que evidencia os desafios da ação evangelizadora da Igreja na 

contemporaneidade, acena para a necessidade de novas tematizações, tanto acadêmicas, 

quanto pastorais. Ela nos remete a uma série de questões: eclesiológicas, pneumatológicas, 

de leitura bíblica, da teologia do laicato, da “saída” missionária, do avanço ecumênico, do 

compromisso com a defesa da vida humana e do planeta... Enfim, da desafiante ação 

evangelizadora da Igreja no contexto pós-moderno, urbano, global e plural, agravado pela 

situação pandêmica do Covid 19, com eventual aumento da forme e da pobreza. Fazendo 

uma analogia com adágio: “Ecclesia semper reformanda”, a partir do qual a Igreja tem que 

renovar-se sempre para continuar a ser a mesma, esta exigência permanece para a dinâmica 

de ação evangelizadora do MOBON que precisa reformar-se sempre, à luz do Evangelho e 

atenta à voz do Espírito que clama por meio do povo, a partir de baixo, a partir dos 

empobrecidos. Só assim poderá manter sua pertinência e cumprir sua missão 

evangelizadora. Movidos, primeiramente por fazer parte desta dinâmica, depois pela busca 

inicial nesta pesquisa, ansiamos por continuar a aprofundar outros eixos desta temática e 

outras que a ela se encontram imbricadas, quer pelo testemunho missionário de tantos leigos 

e leigas, bem como pelo incentivo da parte de Víctor Codina, autor que nos serviu 

referencial para esta abordagem: 

Vi sua tese e fiquei muito impressionado com a qualidade do imenso 
trabalho realizado, tanto do ponto de vista da sociologia eclesial quanto da 
teologia. Não conhecia o MOBON, mas acho muito interessante este 
Movimento da Boa Nova, que, como uma pequena semente de um grão de 
mostarda, nasceu e cresceu no Brasil, adaptando-se e respondendo a 
diferentes momentos sociais e eclesiais. É impressionante ver o caráter 
laico, popular e comunitário de MOBON e sua profunda inspiração e 
alimentação bíblica. Isto lhe deu vida, mesmo em momentos de 
eclesiologia conservadora oficial e nas recentes noites eclesiais, tão 
sombrias. Deus se revela aos pequenos, para além das limitações 
institucionais oficiais. Mas me concentrei, principalmente, na 2ª parte, 
sobre minha teologia. A sua leitura e interpretação parecem-me muito 
corretas e completas, tanto dos três modelos eclesiais, como da eclesiologia 
nazarena e latino-americana. Estou surpreso que você tenha visto minha 
bibliografia de livros, brochuras e artigos, que muitos não conhecem. E 
gostei muito que você tenha percebido que minha cristologia e eclesiologia 
só são apreendidas profundamente a partir da pneumatologia. A posteriori 
percebi que toda a minha teologia é um aprofundamento reflexivo do 
terceiro artigo do credo: creio no Espírito Santo, presente na Igreja, 
sacramentos, comunhão dos santos, escatologia etc. Não posso deixar de 
parabenizá-lo e ao seu diretor de tese e desejar-lhe muito sucesso 
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acadêmico e pastoral em sua vida. E você, como diz o Francisco, não pare 
de rezar por mim. Estou de boa saúde, mas os 89 anos não são 
brincadeira... Um virtual abraço fraterno, mas com muita simpatia, 
Victor267. 

Ansiamos por continuar a aprofundar outros eixos desta temática e outras que a ela 

se encontram imbricadas. Enfim, os elementos que compõem esta dinâmica do MOBON e 

que procuramos explicitar neste trabalho não constituem uma “receita pastoral”, algo pronto 

para ser aplicado em outros contextos ou realidades. Não configura um domínio particular 

que queira se impor sobre outras propostas ou dinâmicas pastorais. Não tem a pretensão de 

divulgar o Movimento da Boa Nova, em si, como que fazendo valer um nome, uma marca 

ou um “modelo”. Esta dinâmica tem demonstrado, ainda que de forma localizada e simples, 

por meio de seus elementos constitutivos, que ela “prioriza processos que geram novos 

dinamismos” (EG 223), por isso ela pode dar uma contribuição para a busca de resposta aos 

desafios da evangelização na atualidade. Não como algo a ser copiado ou transplantado. Mas 

como uma iniciativa iluminadora, que pode fazer surgir novas atitudes e criatividades 

pastorais em outros contextos e realidades. O conjunto de seus elementos pode servir para 

avaliar o que ainda falta em outras dinâmicas e ações pastorais e inspirar adaptações que as 

tornem mais fecundas e eficazes. 

Desde as suas origens, a dinâmica de ação evangelizadora do MOBON revela-se um 

serviço humilde ao Evangelho e à Igreja por meio dos fiéis leigos, animados pela força da 

Palavra de Deus. Através de sua prática de formação continuada, com uma linguagem 

inculturada, de forma livre, consciente e participativa, desperta o dinamismo dos leigos 

como “sujeitos”, enraizados na Igreja local e comprometidos com a defesa da vida. Esta 

dinâmica permanece como uma oferta, uma possibilidade que, no conjunto de seus 
                                                 

267
 “Prezado Mariano: He visto tu tesis y he quedado muy impresionado por la calidad del inmenso 

trabajo realizado, tanto desde el punto de vista de sociología eclesial como de teología. No conocía MOBON 
pero me parece muy interesante este Movimiento da Boa Nova que como pequeña semilla de grano de mostaza 
ha nacido y crecido en Brasil, adaptándose y respondiendo a los diversos momentos sociales y eclesiales. 
Impresiona ver el carácter laical, popular y comunitario de MOBON y su profunda inspiración y alimentación 
bíblica. Esto le ha dado vida, incluso en momentos de eclesiología oficial conservadora y en las noches oscuras 
eclesiales recientes. Dios se revela a los pequeños, más allá de las limitaciones institucionales oficiales. Pero 
me he centrado sobre todo en la 2ª parte sobre mi teología. Tu lectura e interpretación me parece muy correcta 
y completa, tanto de los tres modelos eclesiales, como de la eclesiología nazarena y latinoamericana. Me 
admira que hayas visto  mi bibliografía de libros, folletos y artículos, qualie muchos no conocen. Y me gusta 
mucho que hayas percibido que mi cristología y eclesiología solo se captan profundamente desde la 
pneumatología. A posteriori me he dado cuenta que toda mi teología es una profundización reflexiva sobre el 
3er artículo del credo: creo en el Espíritu Santo, presente en la Iglesia, sacramentos comunión de los santos, 
escatología. etc. No me queda sin felicitarte a ti y a tu  Director de la tesis y desearte mucho éxito académico y 
pastoral en tu vida. Y tú, como dice Francisco, no dejes de orar por mí. Estoy bien de salud, pero los 89 años 
no son una broma... Un fraternal abrazo virtual, pero con mucha simpatía, Víctor.” E-mail recebido em: 09 out. 
2020. 
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elementos constitutivos, pode dar uma contribuição, também humilde e simples, como o 

povo, para a ação evangelizadora da Igreja na contemporaneidade. Se assim compreendida, 

demonstrar-se-á a validade destas páginas dedicadas a esta dinâmica de evangelização. Por 

ela e pelo bem que tem feito junto do povo e por meio dele, só nos resta louvar a Deus. 

Elevar a Ele um louvor, por sua ação continuada no meio do povo, ouvindo o seu clamor na 

Igreja e na história, através da presença constante e silenciosa do Espírito, que age a partir 

de baixo, dos pobres, dos últimos. Agradecidos, elevamos, no hoje de nossa história, o 

louvor de Jesus:  

“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos 

sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos.” (Mt 11, 25). 

 

 

 

Belo Horizonte, 12 de outubro de 2020. 

Solenidade de Nossa Senhora Aparecida. 
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1964] 

a. Subsídios para cursos de Semana Santa273 

O CÁLICE E O CÍRIO. Belo Horizonte: O Lutador, 1974. [CSS 1974]. 

COMUNICAR PARA CRESCER. Belo Horizonte: O Lutador. (s.d.). [CSS 1975]. 

MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. Leitura da 
vida: Preparação para a Semana Santa. Belo Horizonte: O Lutador, 1975. [CSS 1976] 

_________. O desvio da vida: Preparação para a Semana Santa 1977. Belo Horizonte: O 
Lutador, 1976. [CSS 1977] 

_________. Igreja Doméstica: Preparação para a Semana Santa 1978. Belo Horizonte: O 
Lutador, 1977. [CSS 1978] 

_________. Fazer a Páscoa: Preparação para a Semana Santa 1979. Belo Horizonte: O 
Lutador, 1978. [CSS 1979] 

_________. A Páscoa da Igreja. Carangola: Ed. Elo, 1979. [CSS 1980] 

_________. Pai Nosso. Carangola: Ed. Elo, 1980. [CSS 1981] 

_________. Para que educação? Carangola: Ed. Elo, 1981. [CSS 1982] 

OS DEZ MANDAMENTOS. Manhuaçu: Expansão Cultural, 1982. [CSS 1983] 

MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. Povo Sofredor. 
Manhumirim: O Lutador, 1983. [CSS 1984] 

_________.  Reconstrução do Povo. Manhumirim: O Lutador, 1984. [CSS 1985] 

_________.  A Caminhada de Jesus. Manhumirim: O Lutador, 1985. [CSS 1986] 

O PROFETA ELIAS. Manhumirim: O Lutador, 1986. [CSS 1987] 

MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. A Força do 
Restolho. Manhumirim: O Lutador, 1987. [CSS 1988] 

                                                 
271 Provavelmente seja de autoria do Pe. Geraldo da Silva Araújo, conforme testemunho de Alípio 

Jacintho da Costa, fev. 2019. 
272 Ibid. 
273 A maioria dos subsídios foram impressos em formato A5 fechado (15,5 cm x 11,5cm) contendo 32 

páginas. Embora alguns títulos destes Cursos de Semana Santa apareçam sem autoria e outros como 
Movimento de Evangelização da Diocese de Caratinga, de acordo com as pesquisas feitas e os testemunhos 
levantados, os textos foram elaborados por João da Silva Resende. 



 

366 

O PROFETA AMÓS. Manhumirim: O Lutador, 1988. [CSS 1989] 

MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. Profeta Oséias. 
Manhumirim: O Lutador, 1989. [CSS 1990] 

CAMINHADA DAS COMUNIDADES. Manhumirim: O Lutador, 1990. [CSS 1991] 

NOVA EVANGELIZAÇÃO. Manhumirim: O Lutador, 1991. [CSS 1992] 

FÉ RESISTENTE. Manhumirim: O Lutador, 1992. [CSS 1993] 

MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. Abraão e Sara 
em parábolas. Manhumirim: O Lutador, 1993. [CSS 1994] 

b. Subsídios para cursos da Campanha da Fraternidade274 

MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. “Eras Tu, 
Senhor?”. Manhumirim: O Lutador, 1994. [CCF 1995] 

JUSTIÇA E PAZ SE ABRAÇARÃO. Manhumirim: O Lutador, 1995. [CCF 1996] 

RESENDE, João da Silva. A fraternidade e os encarcerados. Dom Cavati: Casa do 
MOBON, 1997. [CCF 1997] 

EQUIPE MISSIONÁRIA SDN. “Fraternidade e Educação”. Belo Horizonte: O Lutador, 
1997. [CCF 1998] 

_________. Fraternidade e os desempregados. Belo Horizonte: O Lutador, 1998. [CCF 
1999] 

_________. Dignidade Humana e Paz: Novo Milênio sem exclusões. Belo Horizonte: O 
Lutador, 1999. [CCF 2000] 

_________. A Fraternidade e as drogas: vida sim, drogas não! Belo Horizonte: O Lutador, 
2000. [CCF 2001] 

_________. Por uma Terra sem males. Dom Cavati: Casa do MOBON, 2001. [CCF 2002] 

_________. Vida, Dignidade e Esperança: Fraternidade e Pessoas Idosas. Dom Cavati: 
MOBON, 2002. [CCF 2003] 

_________. Água, fonte da Vida: Fraternidade e Água. Dom Cavati: MOBON, 2003. [CCF 
2004] 

_________. Solidariedade e Paz. Dom Cavati: Casa do MOBON, 2004. [CCF 2005] 

_________. “Levanta-te e vem para o meio”. Dom Cavati: Casa do MOBON, 2005. [CCF 
2006] 

                                                 
274 De acordo com as pesquisas feitas e os testemunhos levantados, os textos foram elaborados por 

João da Silva Resende 
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_________.  Vida e missão neste chão. Fraternidade e Amazônia Dom Cavati: Movimento 
da Boa Nova, 2006. [CCF 2007] 

_________. Fraternidade e defesa da vida. Dom Cavati: Casa do MOBON, 2007. [CCF 
2008] 

_________. Fraternidade e segurança pública. Dom Cavati: Casa do MOBON, 2008. [CCF 
2009] 

_________. Economia e Vida. Dom Cavati: Casa do MOBON, 2009. [CCF 2010] 

_________. Fraternidade e vida no Planeta. Dom Cavati: Casa do MOBON, 2010. [CCF 
2011] 

_________. Fraternidade e saúde pública. (Eclo 38,8). Dom Cavati: Casa do MOBON, 
2011. [CCF 2012] 

_________. Fraternidade e Juventude: Eis-me aqui, envia-me. Manhumirim: O Lutador, 
2012. [CCF 2013] 

_________. Fraternidade e tráfico humano. Dom Cavati: Casa do MOBON, 2013. [CCF 
2014] 

_________. Fraternidade, Igreja e sociedade. Manhumirim: O Lutador, 2014. [CCF 2015] 

_________. Casa Comum: nossa responsabilidade: CF Ecumênica 2016. Eng. Caldas: 
AGEP, 2015. [CCF 2016] 

_________. Fraternidade: Os biomas brasileiros e a diversidade da vida. Engenheiro 
Caldas: AGEP, 2016. [CCF 2017] 

_________.Fraternidade e superação da violência. Engenheiro Caldas: AGEP, 2017. [CCF 
2018] 

_________. Fraternidade e Políticas Públicas. Engenheiro Caldas: AGEP, 2018. [CCF 
2019] 

_________. Fraternidade e Vida: Dom e compromisso. Engenheiro Caldas: AGEP, 2020. 

c. Subsídios para os cursos de Preparação para o Natal275 

MOVIMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DA DIOCESE DE CARATINGA. Deus Conosco: 
Preparação para o Natal. Caratinga: Dom Carloto, 1974. [CPN 1974] 

_________. Profetas e o Batista. Belo Horizonte: O Lutador, 1974. [CPN 1975] 

                                                 
275 Embora alguns títulos destes Cursos de Preparação para o Natal apareçam, em sua maioria, com a 

autoria do Movimento de Evangelização da Diocese de Caratinga, de acordo com as pesquisas feitas e os 
testemunhos levantados, os textos, até o ano de 1996, foram elaborados por Alípio Jacintho da Costa, SDN. De 
1997 a 2007, os conteúdos foram elaborados por Denilson Mariano da Silva, SDN. 
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_________. O Grande Sol: Preparação para o Natal. Belo Horizonte: O Lutador, 1976. 
[CPN 1976] 

_________. Jesus O Cordeiro: Preparação para o Natal. Belo Horizonte: O Lutador, 1977. 
[CPN 1977] 

_________. O Nosso Irmão Jesus: Preparação para o Natal. Belo Horizonte: O Lutador, 
1978. [CPN 1978] 

_________. Jesus, o Filho de Davi. Belo Horizonte: O Lutador, 1979. [CPN 1979] 

_________. Imagens da Mãe. Belo Horizonte: O Lutador, 1980. [CPN 1980] 

_________. Maria Mulher. Belo Horizonte: O Lutador, 1981. [CPN 1981] 

_________. Maria e José. Belo Horizonte: O Lutador, 1982. [CPN 1982] 

_________. O homem José. Manhumirim: O Lutador, 1983. [CPN 1983] 

_________. Nasceu da Mulher. (s.l.), 1984. [CPN 1984] 

_________. Reza do Povo. Manhumirim: O Lutador, 1985. [CPN 1985] 

_________. Oração e vida. Manhumirim: O Lutador, 1986. [CPN 1986] 

_________. Jesus e as bem-aventuranças. Manhumirim: O Lutador, 1987. [CPN 1987] 

_________. Maria Marginalizada. Manhumirim: O Lutador, 1988. [CPN 1988] 

_________. Animadores de comunidade. Manhumirim: O Lutador, 1989. [CPN 1989] 

_________. Paulo, um grande animador. Manhumirim: O Lutador, 1990. [CPN 1990] 

_________. Comunidades animadas. Manhumirim: O Lutador, 1991. [CPN 1991] 

_________. Comunidades de Paulo. (s.n.t.), 1992. [CPN 1992] 

_________. Jesus no Evangelho de Marcos. Manhumirim: O Lutador, 1993. [CPN 1993] 

_________. Jesus segundo São Lucas. Manhumirim: O Lutador, 1994. [CPN 1994] 

_________. Jesus segundo São Mateus. Manhumirim: O Lutador, 1995. [CPN 1995] 

_________. Jesus no Evangelho de São João. Manhumirim: O Lutador, 1995. [CPN 1996] 

EQUIPE MISSIONÁRIA SDN, Presépio Rumo ao Novo Milênio. Belo Horizonte: O 
Lutador, 1997. [CPN 1997] 

_________. Natal da Igreja: Curso de preparação para o Natal. Belo Horizonte: O Lutador, 
1998. [CPN 1998] 

_________. Natal Tempo do Espírito: Preparação para o Natal. Belo Horizonte: O Lutador, 
1999. [CPN 1999] 
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_________. Natal, Raiz da Esperança: Preparação para o Natal - 2000. Belo Horizonte: O 
Lutador, 2000. [CPN 2000] 

_________. Natal: SINM: Recriando os Atos dos Apóstolos. Dom Cavati: Casa do 
MOBON, 2001. [CPN 2001] 

_________. A Palavra se fez carne e habitou entre nós. Dom Cavati: Casa do MOBON, 
2002. [CPN 2002] 

_________. Renascer com Cristo. Dom Cavati: Casa do MOBON, 2003. [CPN 2003] 

_________. Queremos ver Jesus: Caminho, Verdade e Vida. Dom Cavati: Casa do 
MOBON, 2004. [CPN 2004] 

_________. Natal da Eucaristia: Dom Cavati: Casa do MOBON, 2005. [CPN 2005] 

_________. Natal Catequético. Manhumirim: O Lutador, 2006. [CPN 2006] 

_________. Natal, Boa nova para a Juventude. Manhumirim: O Lutador, 2007. [CPN 2007] 

d. Subsídios para cursos do Mês da Bíblia 

EQUIPE MISSIONÁRIA SDN A Caridade Sustenta a Comunidade. Manhumirim: O 
Lutador, 2008. [CMB 2008] 

_________. Alegria de servir no amor e na gratuidade. Manhumirim: O Lutador, 2009. 
[CMB 2009] 

_________. Jonas: Conversão e missão. Manhumirim: O Lutador, 2010. [CMB 2010] 

_________. Travessia: Passo a passo o caminho se faz. Manhumirim: O Lutador, 2011. 
[CMB 2011] 

_________. Discípulos Missionários a partir do Evangelho de Marcos. Manhumirim: O 
Lutador, 2012. [CMB 2012] 

_________. Discípulos Missionários a partir do Evangelho de Lucas. Manhumirim: O 
Lutador, 2013. [CMB 2013] 

_________. Discípulos Missionários a partir do Evangelho de Mateus. Belo Horizonte: O 
Lutador, 2014. [CMB 2014] 

_________. Discípulos Missionários a partir do Evangelho de João. Belo Horizonte: O 
Lutador, 2015. [CMB 2015] 

_________. A Profecia de Miqueias. Belo Horizonte: O Lutador, 2016. [CMB 2016] 

_________. Primeira Carta aos Tessalonicenses. Belo Horizonte: O Lutador, 2017. [CMB 
2017] 

_________. Livro da Sabedoria. Belo Horizonte: O Lutador, 2018. [CMB 2018] 
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_________. 1ª Carta de João. Belo Horizonte: O Lutador, 2019. [CMB 2019] 

3. Obras e artigos de Víctor Codina 

CODINA, Víctor. Lo pneumático en la Teología. In: VARGAS-MACHUCA, A. Teología y 
mundo contemporáneo: homenaje a K. Rahner en su 70º cumpleaños. Madrid: Ed. 
Cristiandad, 1975. p. 115-132. 

_________. ¿Teología desde un barrio obrero?  Selecciones de Teología. Barcelona. v. 16, n. 
61. p. 25-34. ene./mar. 1977. 

_________. Teología y experiencia espiritual. Santander: Sal Terrae, 1977. 

_________. Tres modelos de eclesiología. In: Estúdios Eclesiásticos, n. 58, 1983, p. 55-82. 

_________. Renacer a la Solidaridad. Santander: Sal Terrae, 1982. (Trad. Renascer para a 
Solidariedade. São Paulo: Loyola, 1984). 

_________.  De la ascética y mística a la vida según el Espíritu de Jesús. In: FLORISTAN, 
C. e TAMAYO, J-J. (Ed.) El Vaticano II, veinte años después. Madrid: Ed. Cristiandad, 
1985. p. 271-291. 

_________. De la modernidad a la solidaridad: seguir Jesús hoy. Lima: CEP, 1984.  

_________. ¿Que es la teología de la liberación? Oruro: Lilial, 1985. 

_________. Ser cristiano en América Latina. Oruro: Lilial, 1985. 

_________. Teología del clamor popular. 3. ed. Oruro: Lilial, 1985.  

_________. La Vocación del pueblo de Dios a la santidad. ¿Que santidad? Sal Terrae. 
Santander. , v. 4(875), n.74. p. 273-282. abr. 1986. 

_________. Por uma teologia mais simbólica e popular. Perspectiva Teológica. Belo 
Horizonte. v. 18, n. 45. p. 149-173. mai./ago. 1986. 

_________. ¿Que es la Iglesia? Oruro: Lilial, 1986. 

_________. Credo oficial e credo popular. A propósito da centralidade de Maria na fé 
popular. Perspectiva Teológica. Belo Horizonte. v. 22, n. 58. p. 339-350. set./out. 1990. 

_________. Parábolas de la mina y el lago: Teología desde la noche oscura. Salamanca: 
Sígueme, 1990. 

_________. Para comprender la eclesiología desde América Latina. Navarra: Editorial 
Verbo Divino, 1990. (Trad. Para Compreender a Eclesiologia a partir da América Latina. 
São Paulo: Paulinas, 1993). 

_________. Nosso Credo: Deus a caminho de seu povo. São Paulo: Paulinas, 1992. 

_________. Evangelizar 500 anos después. Selecciones de Teología. Barcelona. v. 32, n. 
125. p. 10-14. ene./mar. 1993. 
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_________. Seguir Jesus hoje: da modernidade à solidariedade. São Paulo: Paulinas, 1993. 

____________. Creo en el Espíritu Santo: Pneumatología Narrativa. Maliaño: Sal Terrae, 
1994. (Trad. Creio no Espírito Santo: Pneumatologia Narrativa: São Paulo: Paulinas, 1997). 

_________. Creo en la fraternidad. Sal Terrae. Santander, v. 82, n. 8(971), p. 611-620, 
1994. 

_________. Cristãos em Festa. São Paulo: Paulinas, 1994. 

_________. Sabedoria das Comunidades Eclesiais de Base da America Latina. Concilium. 
Petrópolis, n. 4, 254. p. 98-108. 1994. 

_________. A fé do povo pobre. Perspectiva Teológica. Belo Horizonte. v. 27, n. 72. p. 
169-188. mai./ago. 1995. 

_________. Pequenos relatos, grandes verdades. Selecciones de Teología. Barcelona. v. 34, 
n. 135. p. 193-197. jul./set. 1995. 

_________. A Igreja, Símbolo Profético-Pascal do Reino na História. Perspectiva 
Teológica. Belo Horizonte. v. 28, n. 74. p. 45-64. jan./abr. 1996. 

_________. Teologia simbólica da terra. Petrópolis: Vozes, 1996.  

_________. Los caminos Del Oriente Cristiano: Iniciación a la teología oriental. Santander: 
Sal Terrae, 1997. 

_________. O credo dos pobres. Sao Paulo:  Paulinas,  1997. 

__________. “Fuerza en la debilidad” El Espíritu de la fidelidad, la perseverancia y la 
esperanza. Sal Terrae. Santander, v. 88, n. 1(1008), p. 27-36, 1998. 

_________. A Teologia latino-americana na encruzilhada. Perspectiva Teológica. Belo 
Horizonte. v. 31, n. 84. p. 181-200. mai./ago. 1999. 

_________. A Trindade no oriente cristão. Convergência. Rio de Janeiro. v. 35, n. 330. p. 
99-104. mar. 2000. 

_________. Del Exodo al Exilio: La teología de la liberación en la encrucijada. Oruro: 
Centro de Investigación y Servicio Popular, 2000. 

_________. Reflexão sobre a pós modernidade. Perspectiva Teológica. Belo Horizonte. v. 
35, n. 97. p. 377-383. set./dez. 2003. 

_________. Vaticano II, um concílio em processo de recepção. Perspectiva Teológica. Belo 
Horizonte. v. 37, n. 101. p. 89-104. jan./abr. 2005. 

_________. Sentirse Iglesia en el invierno eclesial. Barcelona: Cristianisme y Justícia, 2006. 

_________. Desocidentalizar o cristianismo. Perspectiva Teológica. Belo Horizonte. v. 40, 
n. 110. p. 9-23. jan./abr. 2008. 
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_________. Eclesiología de Aparecida. Revista Iberoamericana de Teología. México, D.F. , 
n. 6. p. 69-86. jan./jun. 2008. 

_________. Não extingais o Espírito (1Ts 5,19): Iniciação à Pneumatologia. São Paulo: 
Paulinas, 2010. 

_________. Pacíficas considerações sobre a vida dos presbíteros. Perspectiva Teológica. 
Belo Horizonte. v. 42, n. 116. p. 91-103. jan./abr. 2010. 

_________. Una Iglesia nazarena: teología desde los insignificantes. Santander: Sal Terrae, 
2010. 

_________. El Espíritu del Señor llena el universo: una reflexión desde América Latina. IN: 
Concilium, 342, Set. 2011, p. 637-647 

_________.Elementos para uma antropologia pneumática. Revista Latino-Americana de 
Teología, n. 84, pp. 298-321, 2011. 

_________. Pneumatología Latinoamericana. Studium. Curitiba - Ano 6. n. 10   p 11-24. 
2012. 

_________. Prioridade Teológico-pastoral da Pnematologia hoje. Perspectiva Teológica. 
Belo Horizonte. v. 44, n. 122. p. 69-86. jan./abr. 2012. 

_________. Antropología Pneumática. Selecciones de Teología. Barcelona. v. 52, n. 206. p. 
89-100. abr./jun. 2013. 

_________. Diario de un teólogo del posconcilio: entre Europa y América Latina. Bogotá: 
San Pablo, 2013. 

_________. Diosito nos acompaña siempre: y otros escritos al filo del camino. 
Cochabamba: Kipus, 2013.  

_________. Há 50 anos houve um concílio: significado do Vaticano II. Unisinos. Cadernos 
de Teologia Pública. Ano 7, n. 81, 2013. 

_________. El Espíritu del Señor actúa desde abajo. Santander: Sal Terrae, 2015.  

_________. Seguimiento de Jesús en el Espíritu: Fundamento de una reforma eclesial. In: 
TREJO, Marcelo e HERMANO, Rosário (Orgs.) La reforma de la Iglesia en tiempos de 
discernimiento: riesgos, posibilidades y esperanza. Ecclesia Semper reformanda. 
Montevideo: Amerindia, 2015. p. 197-210. 

_________. Nuevos desafios a la Teología de la Liberación. Perspectiva Teológica. Belo 
Horizonte. v. 48, n. 02. p. 229-243. mai./ago. 2016. 

_________. Sueños de un viejo teólogo: Una Iglesia en camino. Bilbao: Mensajero, 2017. 

_________. Víctor. La Religión del pueblo. De cuestionada a interpelante. Santander: Sal 
Terrae, 2019. Edição Kindle. 
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Anexos 

1. Esquema para organização da Primeira Parte - Análise Teológico-Pastoral do 

MOBON 

  
 

 

  

Serviço de 
Evangelização 

MAPE 1ª fase 
1946-1965 

MAPE 2ª fase 
1966- 1978 

MOBON 1ª fase 
1979-2000 

MOBON 2ª fase 
2001-2020 

Iniciativa 
principal 

Pe Geraldo da 
Silva Araújo 

Alípio Jacintho da 
Costa / João da 
Silva Resende 

Alípio Jacintho da 
Costa / João da 
Silva Resende 

João da Silva 
Resende / Denilson 
Mariano da Silva 

Contexto 
Nacional Ditadura militar Ditadura militar 

Anos de chumbo Volta à democracia 
Esquerda no poder e 
/ “Golpe” e 
reascensão da direita 

Contexto 
eclesial 

Neocristandade 
Romanização Vaticano II Puebla, (Medellín), 

Sto Domingo 
Aparecida 
Papa Francisco 

Finalidade 
Responder 
questões de fé - 
Doutrina 

Levar a 
conversão, 
Formar 
comunidade 

Responder aos 
desafios da vida, 
Engajamento 
sociopolítico 

Responder aos 
desafios da vida, 
Ligar Fé e vida 

Uso da Bíblia Provar uma 
verdade 

Apelo à 
conversão 

Ler a realidade 
Farol 

Mensagem 
existencial e 
transcendental, boa 
para todos 

Eixo de missão Apologética 
Formação de 
comunidade 
eclesial 

Formação de 
comunidade e 
engajamento sócio 
transformador 

Formação de 
comunidade e 
engajamento sócio 
transformador 

Linguagem Doutrinária Ao alcance do 
povo 

Simbólica, rica em 
comparações 

Simbólica com 
algumas 
comparações 

Perfil do leigo 
 

Destemido, 
preparado para o 
embate 

Consciente de sua 
missão batismal 
(“Apóstolos”) 

Agente de 
transformação 
social (“Profetas”) 

Fermento e luz do 
mundo (“Profetas”) 
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2. Esquema para organização da Segunda Parte - Análise Teológico-Pastoral do MOBO 

 
 

 

 
 

MAPE 1ª fase 
1946-1965 

MAPE 2ª fase 
1966- 1978 

MOBON 1ª fase 
1979-2000 

MOBON 2ª fase 
2001-2020 

Iniciativa Pe Geraldo Silva 
Araújo 

Alípio Jacintho / João 
Resende 

Alípio Jacintho / João 
Resende 

João Resende / 
Denilson Mariano 

Chaves de 
leitura s Chave tradicional Chave moderna Chave solidária Chave solidária 

Teologia 
Nazarena 

Alto Jequitibá 
Periferias humanas 

MG – ES - MT 
Periferias eclesiais 

MG – CAC. SINOP 
Periferias sociais e 
políticas 

MG – CAC. 
SINOP 
Periferias sociais e 
políticas (EG 26) 

Presença do 
Espírito 

Santo – Lideranças 
1. Despertar / 
entusiasmo 
2. Novo lugar 
teológico 
3. Aproximar-se da 
Palavra - 
Transformação 

Ação na comunidade 
1. Consciência 
missão – Apóstolo 
2. Formar 
comunidade 
3. Leigos 
evangelizando leigos 

“Sinais dos tempos 
1. Agente Transf. 
“Profeta” 
2. Comunidades 
comprometidas 
3. Deus da vida x 
ídolos da morte 

“Sinais dos tempos 
1. Fermento na 
Igreja e na 
sociedade 
2.Resistência – 
Missão 
3. Esperança /  
Caminho de 
recepção do 
Concílio 

Linguagem 
Teologia 
simbólica e 
popular 

Apologética Imagens Simbólica, rica em 
comparações 

Simbólica com 
algumas 
comparações 

Palavra de 
Deus (GR) 

Sentido literal 1º 
despertar 

Leitura popular 
conaturalidade 
“encantamento” 

Leitura popular – visão 
mais crítica: “Êxodo” 

Leitura popular – 
resistência – 
“Exílio” 

     


