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Resumo 

 

A pós-modernidade provoca uma reorganização da 

religião e os novos movimentos eclesiais (NME) surgem como 

uma força revitalizante na Igreja. A abordagem de alguns 

dos principais movimentos eclesiais permite identificar 

traços típicos que os permeiam, bem como revelam 

dificuldades como o paralelismo pastoral e a conseqüente 

dificuldade de inserção na Igreja local.  

A ressurreição do conceito de “comunhão” leva a 

buscar os fundamentos da Igreja-Comunhão e também a 

identificar os desvios que conduzem ao enfraquecimento dos 

laços de unidade. No entanto, a eclesiologia de comunhão há 

de ser articulada com a eclesiologia “Povo de Deus”, 

sujeito eclesial a partir do qual a comunhão ganha 

visibilidade e historicidade. 

É preciso ter presente a contribuição positiva dos 

NME, mas não se pode deixar de articular sua comunhão com 

diferentes instâncias eclesiais: a Eucaristia, a Igreja 

local, a Hierarquia, a Igreja Universal, o Ecumenismo. 

Em síntese se quer demonstrar, dialeticamente, que: 

os movimentos reclamam o reconhecimento de verdadeira 

eclesialidade; por sua vez, a Igreja é por natureza 

“Comunhão”; assim, os movimentos serão plenamente Igreja na 

medida que Comunhão for o modo de ser dos movimentos. A 

conversão à comunhão eclesial é o apelo feito a todos os 

cristãos e de maneira especial aos novos movimentos 

eclesiais para que a Igreja possa realizar sua missão no 

mundo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Se discordas de mim, tu me enriqueces 

se és sincero e buscas a verdade 

e tentas encontrá-la como podes, 

ganharei tendo a honestidade e a modéstia 

de completar com o teu meu pensamento, 

de corrigir enganos 

de aprofundar a visão...” 
(Dom Hélder Câmara) 

 

 

As últimas Diretrizes de Ação Evangelizadora da 

Igreja do Brasil apresentam como desafios do novo milênio a 

complexa sociedade em que vivemos, com um crescimento 

econômico cada vez mais desigual, o avanço do desemprego e o 

descrédito sobre os políticos. Tudo isso vem concorrendo 

para levedar ainda mais a massa de empobrecidos, num clima 

de profundas incertezas sobre o futuro. Acrescente-se o 

desordenado crescimento das cidades com o conseqüente 

enfraquecimento das comunidades tradicionais e a perda da 

identidade familiar, num ambiente de acirrada sensualidade e 

desejo de satisfação imediata. A busca da religião obedece 

mais a razões de interesse, conveniência, segundo o que mais 

agrada ou satisfaz sob a constatação da diminuição do número 

de católicos, o aumento dos evangélicos e dos “sem 

religião”. Diante disso a Igreja do Brasil se propõe: 

Promover a dignidade da pessoa; Renovar a Comunidade e 

Construir a sociedade solidária. A Igreja tem um grande 

potencial para responder a estes desafios, porém isso não se 

dará sem um real “Testemunho de Comunhão”, sem uma efetiva 
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Pastoral de Conjunto capaz de formar uma rede de comunidades 

e de movimentos. Eis o motivo de voltar a atenção sobre os 

NME (Novos Movimentos Eclesiais) na perspectiva da 

Eclesiologia de Comunhão. 

Ao iniciar qualquer abordagem sobre os NME, é 

necessário destacar a esperança que estes têm despertado 

quer na pessoa do Papa João Paulo II, quer em grande parte 

da hierarquia católica, quer nos fiéis que deles participam 

ou lhes são simpatizantes. É comum referir-se a estes 

movimentos como “um dom do Espírito para o nosso tempo”, 

“motivo de esperança para a Igreja”
1
. Estas palavras 

demonstram que a Igreja, através de seus representantes 

maiores, tem um olhar benevolente sobre os novos movimentos. 

Enorme alegria causou o grande encontro dos movimentos com o 

Papa, em 30 de maio de 1998, quando se reuniram em Roma 

trezentos mil representantes de cinqüenta e seis movimentos 

e novas comunidades eclesiais. Este encontro foi considerado 

um “admirável acontecimento de comunhão eclesial”
2
. 

O Papa vê nos movimentos eclesiais a resposta 

suscitada pelo Espírito aos desafios deste novo milênio. Ele 

exorta para que cada movimento se submeta ao discernimento 

da autoridade eclesiástica competente e conclama a voltar o 

olhar sobre os critérios de eclesialidade das agremiações 

leigas expressos na Exortação Apostólica “Christifideles 

Laici”. O Papa pede que os movimentos dêem adesão a estes 

critérios e insiram suas experiências próprias na caminhada 

das Igrejas locais e nas paróquias. Ele ainda recorda que os 

movimentos devem estar em comunhão com seus Pastores e 

solícitos às suas indicações
3
. 

Porém, apesar da grande euforia com o crescimento e 

o avanço destes movimentos, as próprias expressões 

                                                 
1 Cf. João Paulo II, Homilia da Vigília de Pentecostes, 1996. In: 

PONTIFÍCIO CONSELHO PARA OS LEIGOS, A Igreja em Movimentos, Vargem 

Grande Paulista: Cidade Nova, 1998, pp. 7-8. 
2 Ibidem, p. 49. 
3 Cf. Ibidem, p. 53-57. 
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utilizadas pelo Papa revelam preocupações com a maturidade 

eclesial dos movimentos, mais ainda, indicam um caminho a 

ser percorrido por eles: “A Igreja espera de vós frutos 

`maduros´ de comunhão e de empenho”
4
.  

Além disso, o Documento de Santo Domingo (DSD) 

reconhece nos movimentos e nas associações de leigos um 

impulso do Espírito Santo para responder às situações 

diversas desta pós-modernidade: o secularismo, o ateísmo e a 

indiferença religiosa
5
. No entanto, aponta para os riscos de 

fechamento dos movimentos sobre si mesmos e remete para os 

mesmos critérios de eclesialidade da Exortação Apostólica 

“Christifideles Laici”
6
. Indo mais longe, o DSD aponta ainda 

a necessidade de acompanhar os movimentos rumo a um 

“processo de inculturação mais definido e estimular a 

formação de movimentos com perfil mais latino-americano”
7
. 

Retomando a palavra do Papa no discurso inaugural, o DSD 

indica que a ação dos NME deverá estar coordenada numa 

pastoral de conjunto e com uma maior presença na vida 

social. 

Isto leva a ver que, apesar do grande entusiasmo e 

da enorme alegria causados pela explosão dos novos 

movimentos na Igreja, há uma preocupação com a comunhão 

eclesial. Os riscos de fechamento neles mesmos, o perigo de 

enfraquecimento dos laços de unidade e a ameaça de 

sectarização parecem rondar os movimentos. Não é sem motivo 

que o Papa apela para unidade na Igreja e para a inserção 

dos movimentos nas Igrejas particulares. 

É precisamente esta questão que motiva esta 

abordagem dos NME a partir da eclesiologia de comunhão. 

Procura-se esclarecer a natureza dos novos movimentos e 

caracterizar a eclesiologia de comunhão com o objetivo de 

                                                 
4 Ibidem, p. 53. Palavra do Papa João Paulo II dirigida aos 

participantes do encontro dos Movimentos em Roma, 1998. 
5 Cf. DSD, nº 102. 
6 Cf. ChL, nº 30. 
7 DSD nº 102. 
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abrir caminhos para uma maior e mais efetiva comunhão no 

seio da Igreja. A comunhão eclesial deverá ser a expressão 

da unidade querida por Jesus e manifestada na sua oração ao 

Pai: “que todos sejam um para que o mundo creia” (Jo 17,21). 

A comunhão eclesial é fator de credibilidade para a missão 

da Igreja no mundo. O que fere a comunhão enfraquece a 

Igreja, enfraquece sua missão e prejudica o avanço do Reino. 

Importa notar que existe uma enorme e diversificada 

bibliografia que trata da questão dos Novos Movimentos 

Religiosos (NMR). São também abundantes os estudos que 

procuram compreender e analisar os movimentos eclesiais, não 

só em termos gerais, mas, sobretudo, através de estudos 

específicos sobre cada movimento em particular. 

O presente enfoque visa abordar os NME a partir da 

eclesiologia de Comunhão. Pela constatação da dificuldade de 

uma inserção mais efetiva e visível na Igreja local e pela 

prática de um paralelismo pastoral, percebe-se que os NME 

apresentam dificuldades para a comunhão eclesial. Por sua 

vez, a Igreja é por natureza comunhão. Fundada na comunhão 

trinitária, a Igreja é a assembléia dos chamados que devem 

viver a comunhão e sinalizá-la para o mundo. Daí conclui-se 

que os NME só serão plenamente eclesiais na medida em que 

comunhão configurar o jeito de ser dos NME. É por este 

caminho dialético que se pretende olhar os NME. As perguntas 

chave a seguir dão a direção do roteiro que se procurou 

seguir. 

Qual a natureza dos Novos Movimentos? A chegada da 

pós-modernidade traz consigo uma nova organização da 

religião, um clima favorável para o surgimento de novos 

movimentos extremamente numerosos e diversificados. Torna-se 

necessário localizar neste grande emaranhado os movimentos 

eclesiais. Devido à grande variedade de movimentos, optou-se 

por traçar, ainda que em linhas gerais, o perfil de cinco 

dos principais movimentos: Pergunta-se pela sua origem, seus 
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traços principais e eventuais dificuldades que apresentam à 

comunhão. As principais tendências e traços típicos que se 

fazem presentes no seio dos NME, também foram objeto de 

pesquisa. Esta é a tarefa empreendida no primeiro capítulo. 

A motivação desta busca é tornar mais claras as dificuldades 

que os NME colocam para uma comunhão eclesial mais efetiva. 

O que caracteriza a Eclesiologia de Comunhão? Se em 

relação aos NME há dificuldades para a comunhão eclesial, é 

preciso um ponto de apoio seguro para abordar esta 

problemática. A “comunhão” ressurgiu como categoria 

eclesiológica a partir do Sínodo dos Bispos de 1985. Buscar 

as razões desta ressurreição, os fundamentos desta comunhão 

e estar atento aos possíveis riscos de desvios a que esta 

categoria eclesiológica está sujeita é a tarefa à qual 

procura dar conta o segundo capítulo. 

Procurou-se trabalhar a partir da eclesiologia de 

comunhão de Jean Rigal. O Autor é padre, Doutor em teologia 

e professor no Instituto Católico e no Instituto de Estudos 

Religiosos de Toulouse desde 1976. Especialista em teologia 

da Igreja, ele é autor de várias obras e de numerosos 

artigos no campo da eclesiologia. Trata-se de um autor ainda 

pouco conhecido entre nós; por isso, o debruçar-se sobre 

suas obras tem o intuito de torná-las mais conhecidas, 

contribuindo para o enriquecimento da reflexão teológica, 

sobretudo na perspectiva da noção de comunhão como categoria 

eclesiológica. Rigal se insere no seio de uma questão muito 

atual sobre a chave principal para a releitura do Vaticano 

II: “Povo de Deus” ou “Comunhão”? Contudo, vale ressaltar, o 

uso de sua eclesiologia para tratar da eclesialidade dos 

NME, não significa, necessariamente, abraçar sua visão de 

que a Eclesiologia de Comunhão seja a chave principal de 

releitura do Concílio. Que os diferentes pensamentos possam 

se completar, corrigir os enganos e levar a uma visão ainda 

mais profunda. 
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Como articular os NME com a Eclesiologia de 

Comunhão? O terceiro capítulo tem por missão articular os 

dois primeiros. Ver as principais contribuições dos NME para 

a Igreja, trabalhar as tentações que ferem a comunhão 

eclesial e avançar na busca da comunhão buscando a unidade 

na diversidade. Além disso, cientes de que a comunhão é uma 

exigência da qual os cristãos não podem se esquivar, torna-

se necessária a conversão para a comunhão eclesial. Tudo 

isto faz parte do empreendimento do terceiro capítulo. 

Por fim, as páginas que seguem tem como horizonte a 

comunhão intra-eclesial e a missão da Igreja no mundo. Por 

isso torna-se necessário incrementar a vivência da Igreja-

comunhão. Efetivar a co-responsabilidade de todos os fiéis 

através de uma pastoral orgânica e de conjunto a fim de 

buscar a transformação da sociedade à luz do Evangelho e do 

ensino social da Igreja.  

Comunhão é uma tarefa à qual toda a Igreja, todos os 

movimentos e todos os cristãos são convocados. Construir a 

comunhão é tarefa de todos e dela ninguém está dispensado 

sob pena de deixar de ser cristão, pois a fé cristã é, 

essencialmente, comunitária. A fé cristã, se não conduz à 

comunhão, se não realiza a comunhão, não é cristã. A unidade 

que gera e faz crescer a comunhão é um desejo de Deus como 

Jesus o manifesta em sua oração ao Pai. Oxalá mais e mais 

pessoas, grupos e movimentos, toda a Igreja e todos os 

cristãos, num sincero desejo de comunhão, façam sua a oração 

de Jesus: 

“... a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, 

estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para 

que o mundo creia que tu me enviaste.” (Jo 17,21). 
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I - NATUREZA DOS NOVOS MOVIMENTOS 

“Quando a gente toca no sagrado, [...] 

Um abalo de sentido se dá dentro de nós, 

O passado em crise se desmorona de vez 

E surge no presente algo fundamentalmente novo.” 
(Versos de João Luiz Correia Jr.) 

 

 

As raízes dos novos movimentos encontram-se nos 

complexos fenômenos da “modernidade” e da “pós-modernidade”. 

Alguns movimentos nascem como resposta à modernidade, outros 

refletem o clima da pós-modernidade que, desencantada pelas 

inseguranças e angústias geradas pela modernidade, buscam 

experiências religiosas e comunitárias que devolvam o 

sentido da vida e respondam aos anseios interiores do homem. 

Se a modernidade prenunciava o fim da Religião, a pós-

modernidade reage com um novo desabrochar religioso, 

extremamente diversificado e complexo, que demonstra uma re-

configuração da Religião no contexto atual.  

Apesar de a pós-modernidade surgir como uma oposição 

à modernidade e ao processo de secularização, por ela 

deflagrado, importa notar que a modernidade não acabou, ela 

ainda continua em curso e se faz presente em meio à pós-

modernidade. Neste contexto, a fé torna-se mais frágil e 

perde seu peso de influência sobre a sociedade cada vez mais 

pluralista
8
. O fenômeno religioso se alarga em múltiplas 

expressões. Suas fronteiras ficam diluídas, favorecendo o 

trânsito religioso e a mesclagem de diversas experiências. 

                                                 
8 Cf. Álvaro BARREIRO, A eclesialidade da fé cristã nos novos contextos 

socioculturais, In: Johan KONINGS (org.), Teologia e Pastoral: homenagem 

ao Pe. Libanio, São Paulo, Loyola, 2002, p. 128. 
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Aqui, ao se perguntar pela natureza dos novos 

movimentos, busca-se compreender, em linhas gerais, as 

raízes do surgimento deste fenômeno no qual as expressões 

religiosas e sua vivência aparecem mais privatizadas, mais 

centradas no indivíduo e menos presas às forças e ditames 

das esferas institucionais, que tradicionalmente davam as 

coordenadas. Diferentes líderes e grupos religiosos, 

influenciados por variadas inspirações religiosas, fazem 

surgir uma diversidade crescente de novas experiências e 

práticas religiosas que configuram o atual fenômeno dos 

novos movimentos religiosos (NMR). 

Através de tipologias já utilizadas, procurou-se traçar 

um painel que permitisse visualizar o complexo universo do 

fenômeno religioso dos tempos atuais. Em seguida, passou-se 

à busca dos traços típicos que acompanham os diferentes 

movimentos. E, no interior do grande fenômeno religioso, o 

foco de atenção convergiu para os NME, ou seja, os 

movimentos que se movem no campo cristão católico. Por fim, 

a abordagem de alguns dos principais movimentos eclesiais 

quer evidenciar como estes se encontram configurados e como 

se situam no seio da Igreja católica, procurando já antever 

em que facilitam ou dificultam a comunhão eclesial. 

 

1 - Contexto em que surgiram os NMR 

A Religião sempre esteve presente na história da 

sociedade. Na realidade, a dimensão religiosa é parte 

constitutiva do ser humano, pois, “o ser humano é um criador 

de símbolos religiosos”
9
. Percebe-se na história cultural do 

Ocidente, a marca de uma alternância dialética entre 

Religião e Filosofia. Numa espécie de “movimento pendular”, 

                                                 
9 Cf. João Batista LIBANIO, A Religião no início do Milênio, São Paulo, 

Loyola, 2002, pp. 78-83. 
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ambas estão sempre presentes, mas alternam-se evidenciando 

ora a Religião, ora a Filosofia
10
. 

A modernidade
11
, que vinha marcada pela “vontade de 

expansão do sujeito autônomo”
12
, vislumbrava a afirmação do 

poder, da razão, da técnica, do domínio da natureza. Ela 

primava pela laicização, pela rejeição à tradição, à 

autoridade e ao dogma. De acordo com o tom dado pela 

racionalidade moderna, tudo havia de ser demonstrado e 

justificado pela razão. A esta enorme empresa da modernidade 

convencionou-se chamar “secularização”
13
. Até meados da 

década de Setenta, acreditava-se que a secularização 

libertaria o homem da tutela religiosa. O homem tomaria o 

seu destino nas próprias mãos, podendo desprezar o 

transcendental de sua condição humana. O avanço da razão 

faria submergir a religiosidade. Este caminho era visto como 

irreversível e a Religião estaria condenada ao declínio. A 

secularização tornaria o mundo autônomo em relação a 

qualquer realidade transcendente. Esta concepção levava à 

perda da sensibilidade para o mistério e fechava o horizonte 

de compreensão do homem ao âmbito intramundano e intra-

histórico.  

A pretensão da razão em querer desabilitar a 

Religião acabou provocando um movimento de oposição voltado 

para as emoções e para a afetividade. Fez crescer a busca de 

                                                 
10 Na Grécia antiga, a Filosofia sucedeu ao mito religioso. Depois, nos 

tempos do Cristianismo até o fim da Idade Média, foi a Religião que 

suprassumiu a Filosofia. No advento dos chamados “tempos modernos” 

novamente a Filosofia roubou a cena da Religião. 
11 Cf. Henrique Cláudio de LIMA VAZ, “Transcendência e Religião. O 

desafio das modernidades” In ID., Escritos de Filosofia III: Filosofia e 

Cultura, São Paulo, Loyola, 1997, p. 235. Pe. Vaz propõe chamar este 

tempo, século XIX em diante, de “modernidade pós-cristã” por entender 

que a modernidade começa com o surgimento do pensar filosófico na Grécia 

antiga. Neste estudo, optou-se pelo termo “modernidade” por ser de uso 

comum na maioria das obras estudadas. 
12 Angel CASTIÑERA, A experiência de Deus na pós-modernidade, 

Petrópolis, Vozes, 1997, p. 110. 
13 Cf. Stefano MARTELLI, A Religião na sociedade Pós-moderna: entre 

secularização e dessecularização, São Paulo, Paulinas, 1995, pp. 130-

132. 
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satisfação dos desejos “aqui e agora”, a busca da harmonia 

interior, bem como da harmonia do ser humano com o universo. 

A pós-modernidade veio colocar limites às pretensões 

totalizantes da “razão iluminada” e colocou novamente em 

evidência a Religião. Nesta sociedade pós-moderna, com suas 

inseguranças e anseios próprios, ocorre uma reorganização da 

Religião. 

 

1.1 - Nova organização da Religião14 

Contra as previsões de um inevitável retraimento da 

Religião, está ocorrendo uma reorganização da Religião como 

importante fator de mudança social e política
15
. Fala-se da 

crise, não da Religião, mas crise da Religião institucional. 

A socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger procura mostrar 

que a secularização no mundo moderno não fez desaparecer a 

Religião, mas reorganizou o trabalho da Religião numa 

sociedade que já não era capaz de satisfazer aos anseios e à 

razão de ser da humanidade
16
. 

Se na modernidade a secularização ameaçava recolher 

a Religião no frasco do esquecimento e arrolhar-lhe com a 

força do espírito racionalista, na “pós-modernidade” este 

frasco caiu no “chão” da cultura, quebrou-se e perdeu os 

contornos da Religião que agora se espalha por todo o canto. 

Nas várias esferas do social, sente-se abundantemente este 

“odor” do sagrado, diversificado, fragmentado e sem 

controle. Surge uma enorme variedade de religiosidades e de 

espiritualidades
17
. 

                                                 
14 Cf. Peter BERGER, A dessecularização do mundo. Uma visão global. In: 

Religião e Sociedade. São Paulo, _____, 2001, pp. 9-23. 
15 Cf. MARTELLI, A Religião..., op.cit., p. 14. 
16 Cf. Danièle HERVIEU-LÉGER, Vers un nouveau christianisme? 

Introduction à la sociologie du christinisme occidental, Paris, Cerf, 

1986, p. 227. 
17 MARTELLI, A Religião..., op.cit., p. 433. “Ao invés do ´eclipse do 

sagrado`, diagnosticado durante os anos 60, os anos 80 vêem o ´eclipse 

da secularização`.” 
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A própria secularização veio a desembocar na 

subjetivação da religião
18
. Há uma busca por uma Religião 

menos racionalizada, menos intelectualizada ou que favoreça, 

ao menos, um refúgio ou alívio diante dos problemas do 

mundo. Está ocorrendo a elaboração de uma modalidade nova de 

vivência cristã e a criação de um novo espaço religioso. A 

Religião está agora centrada no indivíduo, nas suas escolhas 

e preferências. A privatização das crenças religiosas conduz 

a uma pluralização e subjetivação da fé. Isto pode produzir 

uma autêntica fratura na tradição cristã. A fé passa a se 

apropriar individualmente da Tradição segundo a conveniência 

dos seus “usuários” e sob uma valorização psicologisante da 

mesma fé. A adaptação às condições desta sociedade complexa, 

conduz a um processo de privatização da opção religiosa. 

 

1.2 - Privatização da opção religiosa 

Na pós-modernidade o sagrado tornou-se um fenômeno 

ou uma realidade mais profunda que o religioso. A sociedade 

moderna, secularizada, tirou da Religião a função de 

legitimadora fundamental da sociedade. Ou seja, a Religião 

não é mais que um “braço administrativo do sagrado”
19
. 

Colocada à margem da sociedade, a Religião, antes 

determinada pela instituição, passou a ser procurada 

mediante o critério ou eleições individuais. Está ocorrendo 

uma privatização da opção religiosa. As opções religiosas 

são determinadas pelo universo interior das pessoas e 

assumem formas ou estilos mais emocionais e mais centradas 

                                                 
18 Cf. LIBANIO, A Religião no início..., op.cit., p. 64. Pe. Libanio 

busca compreender este fenômeno religioso explicitando suas causas 

econômicas, políticas, culturais, religiosas, psicológicas e 

estruturais. Cf. Ibidem, pp. 45-85. 
19 José Maria MARDONES, Para comprender las Nuevas Formas de la 

religión: la reconfiguración postcristiana de la religión, Estela, Verbo 

Divino, 1994, p. 11. Também Cf. LIBANIO, A Religião no início..., 

op.cit., pp. 219-227. 
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no indivíduo, na sua subjetividade. A instituição perdeu o 

poder de influência sobre o indivíduo: 

“Não queremos dizer que a Religião 

institucionalizada haja desaparecido – o que é evidente 

que não – ou esteja em vias de desaparição, senão que se 

dá um deslocamento da vivência religiosa para o 

indivíduo.”
20
 

As grandes Religiões históricas perdem o controle 

dos limites simbólicos dos seus respectivos sistemas de 

crenças
21
. Acontece uma circulação de símbolos religiosos 

fora dos contextos tradicionais formando um verdadeiro 

“mercado diferenciado” de bens religiosos. Este “mercado” 

visa satisfazer exigências práticas de bem-estar do corpo, 

harmonia espiritual, desbloqueios psicológicos e até 

compensação ideológica oferecendo aos adeptos um 

reconhecimento social negado pela sociedade. A religiosidade 

desloca-se dos núcleos seguros das doutrinas e das tradições 

para as escolhas individuais. A influência de uma 

mentalidade funcional leva o indivíduo a posicionar-se 

diante da realidade de uma maneira mais superficial e sem 

profundidade.  

Ocorre também um “fenômeno global de carismatização” 

onde a vida pública se converte em espetáculo e figuras 

carismáticas, com a força e o apoio dos meios de comunicação 

social, arrastam multidões
22
. Sua religiosidade torna-se uma 

religiosidade de compensação que sai em busca do alívio 

interior para as frustrações e exclusões diversas que a 

sociedade lhe impõe.  

 

                                                 
20 MARDONES, Para comprender..., op.cit., p. 37. 
21 Cf. LIBANIO, A Religião no início..., op.cit. p. 143. “A religião, ao 

perder ainda mais seu poder referencial, organizador e normativo do 

social, desfez-se em migalhas religiosas que invadem todos os rincões.” 

[Grifos do autor]. 
22 Cf. João Batista LIBANIO, “Movimentos eclesiais atuais e desafios da 

Nova Evangelização” Convergência 248 (1991) p. 612. 
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Há também uma enorme fragmentação religiosa 

favorecida pela crescente prática da privatização no campo 

econômico: 

“Gera verdadeira cultura da privatização, de modo 

que as pessoas consideram todas as realidades, inclusive 

a Religião, sob a ótica da privatização. Sob o aspecto 

da Religião, tal fenômeno favorece a efervecência 

religiosa que é na verdade não o retorno da Religião, 

mas sua metamorfose.”
23
 

Os Novos movimentos criam uma sensação de liberdade: 

poucas normas, poucas regras e muito espaço para a 

espontaneidade e para a expansão do afeto
24
. 

Voltada para o individualismo e para a experiência 

sensível, a pós-modernidade conduz para expressões 

religiosas pautadas pela subjetividade emocional, que, por 

sua vez, enfraquece a dimensão crítica, reforça a pertença a 

grupos e comunidades ligadas pelo afeto e tendendo, por 

vezes, ao fundamentalismo religioso e ao integrismo. A 

religião acomoda-se à pós-modernidade com uma face 

prazerosa, festiva, eufórica, mas na qual a “beleza” 

substitui a verdade, a doutrina, a moral e o compromisso
25
.  

A modernidade entregou o homem a si mesmo, o que 

provocou uma grande insegurança. Agora há uma nova busca de 

segurança através de diferentes tentativas de recuperação da 

espiritualidade. É um tempo propício para o imobilismo 

fundamentalista e também para inovações criativas ou 

simplesmente para sincretismos
26
. Daí a necessidade de 

procurar identificar, ao menos em linhas gerais, os 

diferentes tipos de novos movimentos religiosos. 

 

                                                 
23 LIBANIO, A Religião no início..., op.cit., p. 140. 
24 Cf. LIBANIO, “Movimentos eclesiais...”, op.cit. p.610. 
25 LIBANIO, A Religião no início..., op.cit., p. 161. 
26 Cf. José Maria MARDONES, “Les comportements sectaires”, In: Frédéric 

LENOIR, et Yser TARDAN MASQUELIER, (Dir.) Encyclopédie des Religions, 

vol. II, Leck, Bayard Éditions, 2000, p. 2062. 
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2 – Tipologia dos Novos Movimentos Religiosos27 

O fenômeno dos NMR
28
 é extremamente diversificado 

devido às diferentes orientações que os inspiram. Configuram 

expressões religiosas que rompem com as formas das religiões 

tradicionais. Surgem grupos que reivindicando uma identidade 

nova propõem uma renovação religiosa. Porém, há movimentos 

que fazem antes uma restauração de formas religiosas 

tradicionais e arcaicas e não propriamente uma renovação. 

Existem tipologias diversas para a classificação dos 

NMR. Cada uma delas contribui, com sua análise e a seu modo 

para a compreensão deste fenômeno. Aqui, tomar-se-á por base 

a tipologia usada pela socióloga Danièle Hervieu-Léger
29
. 

Ela distingue quatro tipos de movimentos: Os movimentos 

evangélicos fundamentalistas e pentecostais fervorosos; 

seitas ou cultos autoritários; religiões orientais; e 

movimentos de busca da maximização do potencial humano. 

Esta tipologia quer apenas traçar um quadro geral 

que permita visualizar, em traços gerais, o grande fenômeno 

dos NMR e dentro deste quadro maior localizar os NME. Não se 

trata de julgar os diferentes tipos e modos de 

classificação, nem mesmo tem-se a pretensão de fazer uma 

classificação exaustiva. A presente iniciativa quer, antes, 

estabelecer  

 

                                                 
27 Cf. Jesus HORTAL, As novas tendências religiosas: uma reflexão sobre 

as suas causas e conseqüências, In: CNBB, A Igreja católica diante do 

pluralismo religioso III, São Paulo, 1994, p. 210. Jesus Hortal prefere 

a terminologia de “Novos movimentos de cunho espiritual”. Ele propõe uma 

distinção entre grupos de base doutrinária cristã sem a pretensão de 

possuírem novas Escrituras como pentecostais e neopentecostais; grupos 

baseados em novas revelações escritas que, no entanto, reclamam para si 

a condição de cristãos (Mórmons e Ciência Cristã) e grupos originados em 

tradições não-cristãs, sobretudo orientais.  
28 Cf. Mário de França MIRANDA, Um catolicismo desafiado: Igreja e 

pluralismo religioso no Brasil, São Paulo, Paulinas, 1996, p. 11. França 

Miranda bem resume esta multiplicidade variada do fenômeno religioso. 
29 Cf. HERVIEU-LÉGER, Vers un nouveau…, op.cit., pp. 141-151. Esta 

tipologia é também é retomada pelo Pe. Libanio que vê pertinência desta 

tipologia para a compreensão do fenômeno em nosso meio. Cf. LIBANIO, A 

Religião no início..., op.cit., pp. 31-32.  
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um referencial que permita, ao menos, visualizar o grande 

emaranhado dos movimentos distinguindo-os mediante o “pano 

de fundo” que lhes é comum: o contexto da modernidade e pós-

modernidade. A tipologia aqui apresentada se inicia no campo 

cristão, passa ao âmbito das religiões e chega às formas de 

religião secular. Note-se, contudo, que esta tipologia tem 

antes uma função indicativa e se ateve aos movimentos de 

maior destaque e representatividade, sobretudo no âmbito 

cristão. 

 

 

2.1 - Movimentos evangélicos fundamentalistas e 

pentecostais fervorosos 

Aqui se destacam os movimentos relacionados com o 

Cristianismo. A origem do fundamentalismo está no 

protestantismo norte-americano dos meados do século XIX. Ele 

nasce como reação à modernização tecnológica e ao pensamento 

liberal. Sua proposta é um cristianismo “extremamente 

rigoroso, ortodoxo, dogmático”
30
. 

No fundamentalismo de cunho protestante, estão, 

entre outras, mas de modo especial, as “Igrejas Eletrônicas” 

vinculadas a confissões protestantes. Elas exercem papel 

decisivo pelo Mass Media, TV e Rádio. A Igreja Universal do 

Reino de Deus ainda tem outras particularidades. Utilizando 

moderna linguagem de comunicação e centrando a atenção na 

“Teologia da Prosperidade” consegue apresentar o tema da 

salvação como felicidade interior, saúde física e sucesso 

social. Vai imanentizando a felicidade transcendente com 

sucesso. Próximo desta linha segue a Igreja “Deus é Amor”
31
. 

                                                 
30 Leonardo BOFF, Fundamentalismo: A globalização e o futuro da 

humanidade, Rio de Janeiro, Sextante, 2002, p. 12. 
31 Para um aprofundamento sobre a Teologia da Prosperidade há um bom 

trabalho a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus de L.S. CAMPOS, 

Teatro, Templo e Mercado, Petrópolis, Vozes, 1997. 
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As tendências fundamentalistas verificadas no 

universo católico ocorrem quando se enfatiza sobremaneira a 

função mediadora da autoridade eclesiástica. No catolicismo 

há uma mediação da autoridade do magistério que se coloca 

entre o crente (sujeito de fé) e a Palavra (contida no livro 

sagrado). Assim, a exaltação de uma autoridade eclesiástica, 

por exemplo, o Papa, pode substituir a centralidade do livro 

sagrado. 

Segundo Enzo Pace existem duas tendências 

fundamentalistas no seio do catolicismo contemporâneo: a 

primeira é de traço neo-tradicionalista e neo-integralista 

que procura aplicar a doutrina da Igreja no concreto da vida 

social e política sem qualquer mediação
32
. Nesta tendência 

está, por exemplo, o movimento dos Lefebvrianos
33
. 

Outra tendência parte de grupos que se sentem 

capazes de reanimar a vida de fé da Igreja pelo redespertar 

do uso da Bíblia e pelo reforçar a identidade cristã do 

fiel. Nesta tendência se localizam: o movimento do 

Neocatecumenato, o movimento Comunhão e Libertação (CL) e o 

Opus Dei
34
.  

Alguns movimentos, também chamados de “Neomísticos”
35
 

respiram os ares dos movimentos orientais que convidam à 

interioridade e também a uma maior atenção à ecologia. Na 

base destes movimentos estão as teologias festivas em que a 

festa, a dança, o humor, o corpo, o prazer, e o lazer têm 

                                                 
32 Cf. Enzo PACE e Piero STEFANI,Fundamentalismo religioso 

contemporâneo, Apelação, Paulus, 2002 pp. 125-140. 
33 Ibidem, p. 133. 
34 Cf. Luiz Roberto BENEDETTI, “Catolicismo entre a Ética e a Emoção: 

uma análise institucional a ser discutida”, REB 247 (2002) pp. 634-635. 
35 Cf. Harvey COX, A festa dos foliões, Petrópolis, Vozes, 1974, pp. 

105-125. A designação de “Novos Militantes” e de “Neomísticos” é uma 

terminologia cunhada pro Harvey Cox na década de 1970. Os Novos 

militantes são movimentos oriundos das teologias que têm um olhar para o 

futuro: teologia da esperança, teologia da libertação e teologia 

política e que, no ramo católico, se deixaram permear pelo “Espírito” do 

Vaticano II. 
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especial destaque e importância. As celebrações litúrgicas 

são transformadas em festa. Neste sentido: 

“... Opus Dei, carismáticos, Focolares, 

Comunidades Neocatecumenais, Comunhão e Libertação, 

Comunidades de Vida Cristã, grupos familiares, Legião de 

Maria, Cursilhos de Cristandade, Movimento de Meditação, 

Cruzada de Santa Maria, “Jamá”, Movimento de Schönstatt 

etc. Apesar de alguns destes movimentos terem podido 

caminhar um pouquinho em busca de novas militâncias, 

dificilmente poderíamos negar que eles pertencem aos 

neomísticos.”
36
 

São movimentos que, em geral, surgem no interior das 

Igrejas históricas, mas que vão cunhando um modo diferente 

de expressar-se. O aspecto comunitário e místico destes 

movimentos é expresso, sobretudo, pelos grupos carismáticos 

com as suas manifestações de cura e pelo falar em línguas 

estranhas (glossolalia). 

 

 

 

2.2 - Seitas e cultos autoritários 

Estas seitas autoritárias já demonstram, por si, um 

alto grau de fanatismo. Geralmente são lideradas por um 

líder carismático que consegue exercer grande poder sobre 

seus adeptos. São capazes de exigir uma obediência cega e em 

casos extremos, chegam a levar ao suicídio coletivo, daí 

serem fortemente contestadas socialmente
37
. 

 

 

                                                 
36 Augusto GUERRA, “Movimentos Atuais de Espiritualidade”, In: Stefano 

DE FIORES e Tullo GOFFI (orgs.) Dicionário de Espiritualidade, São 

Paulo: Edições Paulinas, 1989, p. 816. 
37 Cf. HERVIEU-LÉGER, Vers un nouveau..., op.cit., p. 141. Sobre o 

suicídio coletivo, ficou muito conhecido o caso do Reverendo Jim Jones, 

na Guiana, em 1979. Há tambéma existência de seitas satânicas com 

rituais estranhos e perigosos. Cf. Francisco SANPEDRO NIETO, Sectas y 

otras doctrinas en la actualidad, Bogotá, CELAM, 1991, pp. 296-307. 
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2.3 - Movimentos oriundos de religiões orientais 

Hoje em dia, é inegável a fascinação exercida pela 

mística asiática e pelas técnicas de meditação do Ioga e do 

Zen. É grande o sincretismo que mescla antigas e novas 

religiões; métodos psicológicos e métodos científicos. Não 

há uma distinção clara entre Deus e o mundo, confunde-se 

Deus com uma energia cósmica, verdadeiro panteísmo. Atraem 

pessoas que crêem na harmonia universal e na força da não-

violência. No entanto, fazem uma denúncia positiva dos 

pseudovalores ocidentais através da busca da autenticidade 

moral e de uma resposta útil, mesmo que parcial, às 

exigências radicais da vida
38
. Nesta linha estão, entre 

outros, o hinduísmo e o budismo, os Hare Krishna e a Igreja 

da Messianidade Mundial
39
. 

 

2.4 - Grupos de maximização do potencial humano” 

A Meditação Transcendental. É um movimento que 

ultrapassa o religioso e defende a importância da prática 

meditativa de modo absoluto para o bem-estar do progresso 

espiritual da humanidade
40
. A Meditação Xamânica, por meio 

do transe, procura levar à chamada viagem mística do além. 

Também movimentos como “Luz Divina”, “Amanda Marga” são, 

entre outros, movimentos que buscam a maximização do 

potencial humano
41
. 

Há também o recurso ao ocultismo que é manifesto de 

diferentes modos: na importância dada ao horóscopo; no 

crescimento das consultas aos videntes, cartomantes e 

                                                 
38 Cf. Stefano DE FIORES “Espiritualidade Contemporânea” in ID. (Org) 

Dicionário de Espiritualidade, São Paulo, Paulinas, 1989, p. 342.  
39 Cf. José MORALEDA, As seitas hoje: novos movimentos religiosos, São 

Paulo, Paulus, 19942, pp. 25-26. 
40 Cf. Francisco SAMPEDRO NIETO, Sectas y otras doctrinas en la 

actualidad, Bogotá, CELAM, 1991, p. 256. 
41 Cf. Ibidem, pp. 213-250. 



24 

 

astrólogos e no grande volume de publicações sobre estes 

assuntos. Neste campo se mesclam o paranormal, o 

inconsciente, a astrologia, as experiências extracorpóreas e 

mediúnicas e o channeling. A Teosofia e a Antroposofia 

reconhecem que a realidade está composta de distintos mundos 

que se correlacionam mutuamente. Para a Igreja da 

Cientologia, a base de toda ordem é a ordem interior, tudo 

está condicionado a esta ordem interior e espiritual: a 

saúde, a sobrevivência, a sexualidade, a felicidade. Aqui 

também se incluem, entre outros, movimentos como “RosaCruz”, 

“Igreja Gnóstica”, “Nova acrópolis”
42
. 

Também na Nova Era (New Age) há uma aproximação 

entre ciência e mística, mundo físico e mundo espiritual que 

se interpenetram mutuamente. Trata-se de um fenômeno 

complexo cuja aceitação varia desde uma acolhida positiva, 

como reedição das Teses de Teilhard de Chardin, à uma visão 

de ameaça satânica ou de falsidade a ser desmascarada por 

explorar os desavisados. A desorientação e a confusão sobre 

o assunto são enormes
43
. É difícil definir o movimento NE. 

Ele visa a transformação mental do ser humano e para isso 

abrange uma imensidão de campos distintos do saber e da vida 

humana como: a física, a psicologia, a arte, a ciência, a 

ecologia, a música, a dança, a meditação, o channeling, as 

dietas vegetarianas, a religião.  

Concomitantemente a este grande borbulhar de novos 

movimentos e novas experiências religiosas, encontra-se a 

efervescência dos NME que também sofrem as influências das 

tendências da pós-modernidade. A partir daqui, a lente da 

presente pesquisa convergirá para o universo cristão 

católico. O objetivo almejado é ver como os NME se fazem 

                                                 
42 Cf. Ibidem, pp. 65-141. 
43 Cf. Aldo Natale TERRIN, Nova Era: a religiosidade do pós-moderno, São 

Paulo, Loyola, 1996, pp. 216-217. 
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presentes na Igreja e como se relacionam principalmente com 

a Igreja local. 

 

 

3 - Novos Movimentos Eclesiais44 

A qualificação de “Novos” quer sublinhar a grande 

diferença existente entre os movimentos católicos surgidos 

no fim do século XIX, daqueles que surgiram a partir do 

Concílio Vaticano II. A presente abordagem vai debruçar-se 

sobre estes movimentos que surgiram ou vieram a ganhar força 

e se internacionalizaram a partir da segunda metade do 

século XX seguindo, em parte, o movimento de contra-cultura 

que floresceu nos anos 60-70, especialmente nos Estados 

Unidos e em alguns países da Europa.  

A designação “Movimentos” indica a reunião de grupos 

de pessoas que se reúnem, dentro de uma situação mais ou 

menos estabelecida e que aparece de um toque ou motivação 

comum. Daí nasce um conjunto de ações em função dos 

objetivos que traçaram mediante sua visão de mundo e de sua 

situação histórica. A unidade se dá não tanto pelas 

estruturas institucionais, mas em torno de uma “idéia-força” 

que os impele para a ação. Esta idéia-força é a mística que 

penetra todos os membros e os congrega em torno de uma 

figura carismática
45
. 

 

                                                 
44 Cf. Bruno SECONDIN, Segni di profezia nella Chiesa: comunita gruppi 

movimenti, Milão, O.R., 1987, pp. 36-50. Ele apresenta a dificuldade de 

classificação dos movimentos. Há uma série de esquemas de classificação: 

a) esquema de racionalização pastoral; b) classificação cultural-

religiosa; c) classificação pela dialética cultural religiosa; e d) uma 

classificação baseada na complexidade sócio cultural. 
45 Cf. Lucas Moreira NEVES, in Massimo CAMISASCA, e Maurizio VITALI 

(Orgs.), I movimenti nella chiesa negli anni 80. Milão, Jaca Book, 1981, 

p.167. 
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“Movimento” é um termo que se distingue de “grupo”, 

de “comunidade” e de “associação”. O “grupo” se refere a um 

conjunto de indivíduos que estão em contato recíproco. O 

grupo pode ser de caráter restrito a um pequeno número ou 

possuir um alto número de adesões. A “comunidade” se destaca 

pelo alto grau de intimidade pessoal. Possui grande 

profundidade emocional, empenho moral, coesão social e 

continuidade no tempo. A “associação”, por sua vez, é mais 

estruturada e institucionalizada. Ela é guiada por um 

estatuto elaborado e aprovado em assembléia.  

O “movimento” não se baseia numa estrutura 

institucional, mas sobre uma “idéia–força” ligada geralmente 

a uma figura ou líder “carismático”. A adesão ao movimento 

se dá, antes por aspectos vitais, de experiência de vida e 

convivência com outros membros, que por aspectos formais. 

Diferentemente da associação que, por sua natureza está 

ligada a um estatuto e a uma estrutura orgânica, o movimento 

é sustentado por um ideal e por um corpo de doutrinas que 

levam à ação e convertem-se numa “espiritualidade”
46
. 

Geralmente, os movimentos eclesiais são supra-paroquiais, 

supra-diocesanos e, em grande parte, internacionais, 

chegando a funcionar como “modelos alternativos” à 

instituição eclesial. 

São movimentos “Eclesiais” porque nascem no seio da 

Igreja e com uma enorme sede de renovação, querendo fazer a 

Igreja mais conhecida e espalhada pelo mundo. Procuram 

encarnar e resgatar valores que, segundo sua ótica, são 

necessários à Igreja. Isto é manifesto mesmo que alguns 

setores da eclesialidade apareçam revestidos de formas 

críticas frente à Igreja oficial
47
.  

                                                 
46 Cf. Agostinho FAVALE, “Panorâmica Del fenômeno ‘aggregativo’ nella 

Chiesa Italiana”, Credere Oggi 17 (1983) p. 18. 
47 Cf. Joaquim LOSADA, “Los movimientos dentro de la Iglesia” Sal 

Terrae, 77 (1989) p. 46. Também Cf. EDITORIAL, “I movimenti nella Chiesa 

oggi”. La Civiltà Cattolica, 3155 (1981) pp. 419-420. 
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É relevante o fato de que, no decorrer da história 

da Igreja, caminham paralelas duas correntes: a 

“institucional”, guiada pela hierarquia, com suas estruturas 

de Diocese, Paróquia, Catequese e Liturgia; e a corrente 

“carismática”, originada por carismas particulares e que se 

expressa em estruturas livres, não institucionais, mais 

espirituais e de oração. Ambas são fecundas para a Igreja, 

mas não deixam de criar conflitos, dificuldades e tensões. 

Há de se destacar a constante tendência da corrente 

institucional em institucionalizar a corrente carismática, 

conformando-a aos moldes institucionais e, dialeticamente, a 

tendência da corrente carismática de colocar-se acima da 

ortodoxia doutrinal e apresentar-se como única forma de 

cristianismo autêntico, podendo chegar a quebrar a comunhão 

eclesial e até mesmo criar uma ruptura na Igreja. O desafio 

é justamente o devido equilíbrio entre o institucional e o 

carismático. 

O surgimento dos NME é visto como um dos principais 

fenômenos na Igreja de hoje. Trata-se de um fenômeno vasto e 

ao mesmo tempo complexo. Cada movimento nasce de uma 

experiência espiritual específica e possui um carisma e um 

modo próprios, herdados de seu fundador ou de seu líder 

principal. A força de penetração social se dá através do 

carisma. O conteúdo importa pouco. A mensagem como que 

desaparece e se evidencia a figura do líder “carismático”. 

Importa destacar que, em outros tempos, a 

espiritualidade dos movimentos provinha, em geral, dos 

institutos religiosos. Hoje, esta espiritualidade própria de 

cada movimento nasce, é coordenada e dirigida por leigos e 

para os leigos
48
. Mesmo que alguns movimentos tenham sido 

fundados por algum sacerdote ou religioso, em geral, os NME 

são formados e dirigidos por leigos que vão ocupando um 

                                                 
48 Cf. José COMBLIN “Os movimentos e a Pastoral latino- americana”, REB, 

170 (1983) pp. 234-235. 
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lugar e abrindo espaço de participação na Igreja. Isto é 

visto, em certo sentido, como um sinal da maturidade e da 

liberdade do cristão. Estes movimentos são leigos e parecem 

exprimir, sobretudo, a mentalidade e os valores dos leigos, 

bem como suas preferências. São mais voltados para a 

literatura de edificação, mais afetiva, emocional e, 

geralmente, pouco crítica
49
. 

Dentre os diversos movimentos existentes
50
, a 

presente abordagem volta-se para os mais significativos ao 

nível de influência eclesial, levando em conta a sua força 

de arrebanhamento e o índice de participantes que conseguem 

envolver
51
. Selecionou-se cinco dentre os principais 

movimentos eclesiais. Para a seleção destes, a presente 

abordagem procurou esta atenta à variedade dos movimentos. O 

objetivo é que, pelas “partes” se possa ter uma idéia do 

“todo”. Mesmo assim as considerações sobre cada movimento 

não são exaustivas, vai-se em busca dos traços mais 

salientes que neles se encontram. Os movimentos que são 

destacados aqui, todos tiveram especial participação no 

encontro com o Papa João Paulo II, em 1998. Inclusive, os 

líderes destes movimentos tiveram oportunidade de usar da 

palavra em nome do movimento que representam. Estes 

movimentos aqui escolhidos também já se encontravam 

representados (exceto o Opus Dei) no encontro dos movimentos 

leigos promovidos pelo CELAM, em Lima, no Peru, em 1985. 

Serão abordados cinco movimentos: o Opus Dei, o Movimento 

dos Focolares, o Comunhão e Libertação, o Neocatecumenato e 

a Renovação Carismática Católica. A ordem na qual se 

                                                 
49 Cf. Ibidem, p. 245. 
50 Cf. PONTIFÍCIO CONSELHO PARA OS LEIGOS, A Igreja em movimentos, 

Vargem Grande Paulista, Cidade Nova, 1998. Só os que estiveram reunidos 

com o Papa João Paulo II em 1998, em Roma, eram 30 mil representantes de 

56 movimentos e novas comunidades eclesiais de todo o mundo.  
51 Cf. CELAM, Vida y estructura de Movimientos laicales 

latinoamericanos, Colômbia, Celam, 1986, pp. 37-139. Contém uma 

abordagem da vida, estrutura e serviço de evangelização dos movimentos 

leigos. 
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encontram dispostos, segue a data de sua origem. Através 

destes, espera-se que se possa visualizar, em linhas gerais, 

a grande diversidade dos movimentos que vai do fechamento e 

integrismo à abertura para o ecumenismo, com diferentes 

nuances e peculiaridades. A presente abordagem visa 

salientar, nos movimentos escolhidos, os elementos positivos 

com os quais os NME enriquecem a Igreja e também os 

elementos que dificultam a comunhão eclesial. A análise dos 

movimentos pode ser feita sob diferentes prismas, aqui 

interessa focalizá-los sob a ótica da comunhão eclesial. 

 

 

3.1 – Opus Dei 

O movimento Opus Dei foi fundado pelo sacerdote 

espanhol José Maria Ecrivá em 1928. Importa lembrar que 

apesar de ter nascido bem antes de Concílio e como resposta 

à modernidade, o Opus Dei é um movimento que cresceu e veio 

a tornar-se um forte poder restaurador depois do Concílio 

Vaticano II. Com uma estratégia discreta, o movimento foi 

conquistando simpatizantes na cúpula da Igreja e se tornou 

influente no Vaticano
52
. É também um movimento tido como 

intransigente e conservador
53
, que mantém características de 

pré-modernidade do ponto de vista doutrinário conjugadas com 

características modernas nas técnicas de organização. É, até 

então, o único movimento que foi instituído como Prelazia 

Pessoal pelo Papa João Paulo II
54
, apesar da oposição da 

maioria do Episcopado
55
. Trata-se de um movimento atípico 

por seu talhe social elitista, por um fechado sistema de 

                                                 
52 Cf. Peter HERTEL, “Democracia cristã internacional (Opus Dei)”, 

Concilium 213 (1987) pp. 683-684. 
53 Cf. Luiz Roberto BENEDETTI, “Catolicismo entre a Ética e a Emoção: 

uma análise institucional a ser discutida”, REB 247 (2002) pp. 634-635. 
54 Cf. Joan ESTRUCH, Santos y Pillos: el Opus Dei y sus paradojas, 

Barcelona: Editorial Herder, 1994, p. 182. 
55 Cf. Luiz Roberto BENEDETTI, Templo, Praça, Coração: A articulação do 

campo religioso católico, São Paulo, Humanitas Publicações/ FFLCH/USP-CER, 

2000, p. 227. 
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recrutamento de seus membros e por uma disciplina de segredo 

que aplica sistematicamente, mesmo que seja de modo 

inconsciente
56
. O movimento forma o seu próprio clero com 

estruturas próprias de formação. Trata-se de “uma Igreja 

dentro da Igreja, combatendo a Teologia da Libertação e na 

tentativa de inverter Medellín”
57
. 

Conforme a análise de Joan Struch, catedrático em 

Sociologia, o Opus Dei é marcado em sua história e ação por 

uma série de paradoxos que combina tradicionalismo e 

modernidade. A Associação se considera a “defensora da 

verdade”, a “porção santa da verdadeira Igreja”. No entanto, 

o medo de perder a própria identidade leva à aversão à 

presença da Igreja no mundo pluralista. Os outros católicos 

que pensam diferente são vistos como ´hereges`
58
.  

Por um lado, o Opus Dei demonstra flexibilidade ao 

nível das normas e da conduta prática nas quais as soluções 

são válidas desde que sejam tecnicamente corretas. Por 

outro, é marcado pela inflexibilidade e tradicionalismo ao 

nível dos valores e também dos sistemas de crenças nas quais 

se apóiam esses valores
59
. Trata-se de uma instituição 

político-social, um corpo móvel, que precisa ser examinada 

quanto à sua influência e suas metas
60
. 

No movimento, há grande preocupação com a doutrina e 

com o catecismo, mas pouca teologia. O talhe fundamentalista 

exige grande coesão interna do grupo. Há um sistema de 

crenças a que cada crente deve aderir e respeitar em função 

desta coesão interna. Às vezes chegam a idolatrar seu líder, 

canonizado recentemente pelo Papa João Paulo II
61
.  

                                                 
56 Cf. Peter HERTEL, “Democracia Cristã...” op.cit., p. 683. 
57 Cf. BENEDETTI, Templo,Praça,... op.cit., p. 227. 
58 Cf. Ibidem, pp. 688-689. 
59 Cf. ESTRUCH, Santos y Pillos..., op.cit., p. 432. 
60 Cf. Ibidem, pp. 433-434. 
61 Cf. Emilio J. CORBIÈRE, ”Refutando al Opus Dei: respuesta a Vittorio 

Messori Y Giussepe Romano”, http://www.geocities.com/ligasocrev/ 

anterioresbr/br60/cobiere.html, 15/04/2003. 

http://www.geocities.com/ligasocrev/%20anterioresbr/br60/cobiere
http://www.geocities.com/ligasocrev/%20anterioresbr/br60/cobiere
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Deve-se levar em conta que este movimento também 

colocou em evidência a vocação do leigo, porém, a ação 

missionária do movimento acontece de forma paralela às 

igrejas locais.  

O modo de encarar as verdades da Sagrada Escritura 

de forma absolutizada leva o Opus Dei a uma visão 

apocalíptica da história, do combate entre o “bem”, 

representado pelo grupo ou movimento e o “mal” que assume 

diferentes figuras: o secularismo, o comunismo, o Ocidente 

capitalista, o pluralismo democrático, o Estado Moderno
62
. 

Os membros do Opus Dei procuram promover a cristianização 

ligando-se com o poder, o capital e com grande habilidade 

econômica
63
. 

 

 

3.2 – Focolares 

Este movimento se inspira no carisma pessoal de 

Chiara Lubich, sua fundadora. O movimento nasceu em Trento, 

na Itália, em 1943. Ele foi aprovado por João XXIII em 1962. 

Goza de grande simpatia por parte da hierarquia e 

experimenta um processo de grande expansão mundial. É um 

movimento que acentua a conversão pessoal e a vida de 

comunidade atraindo jovens e adultos. Usam muito a música na 

evangelização e são famosos os encontros espirituais 

chamados de “Mariápolis”. Suas comunidades podem ser ativas 

ou contemplativas.  

 

                                                 
62 Cf. PACE e STEFANI, Fundamentalismo..., op.cit., pp. 20-22. 
63 Cf. HERTEL, “Democracia Cristã...” op.cit., pp. 693-694. Peter Hertel 

defende que o integralismo é chave para a interpretação teológica do 

Opus Dei. As práticas secretas, a “coação santa”, a “obediência cega”, 

as proibições às críticas são sinais integralísticos da associação que 

se considera santa, imutável, imaculada, divina.  
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O movimento se caracteriza por um traço fundamental: 

a unidade. Ele vem marcado por uma progressiva abertura ao 

ecumenismo, ao diálogo inter-religioso e com pessoas de 

convicções não religiosas. A espiritualidade deste movimento 

é vivida por cristãos de várias Igrejas e comunidades 

cristãs, entre os quais, ortodoxos, anglicanos, luteranos, 

evangélicos, reformados e por fiéis de outras religiões, 

entre os quais, hebreus, mulçumanos, budistas, hinduístas e 

por pessoas de convicção não religiosa
64
. Seus membros 

procuram inserir-se na sociedade buscando a construção da 

unidade no mundo. O diálogo é palavra chave no movimento. O 

movimento quer sensibilizar e formar os católicos para a 

unidade com os cristãos, para levá-los a uma experiência de 

comunhão fraterna com todos os membros de outras Igrejas. 

A intenção de sua fundadora é “penetrar o Evangelho 

e transformá-lo em vida”. A proposta espiritual do movimento 

baseia-se no cumprimento da vontade de Deus, no amor 

recíproco e na unidade que se fundamenta na exigência 

evangélica expressa por Jesus: “Pai, que todos sejam um” (Jo 

17,21). Para a fundadora, esta espiritualidade comunitária é 

universal e pode ser vivida por todos e em qualquer parte do 

mundo. 

Os Focolares também se empenham em obras de 

promoção humana. Merece destaque o projeto de “Economia de 

Comunhão” no qual cada um compartilha o que possui: bens e 

necessidades. Incentivam os empresários a também distribuir 

parte dos lucros das empresas aos pobres e a desenvolver uma 

nova cultura de partilha e solidariedade. 

Com o chamado “Movimento da Unidade”, os Focolares 

procuram atuar na política com a finalidade de unir 

diferentes forças políticas para a tomada de posições comuns 

salvaguardando os valores humanos e a busca do bem comum. O 

                                                 
64 Cf. Costanzo DONEGANA, “O movimento dos focolares” http://www. 

viverfeliz.com.br/institucional/movimentos/focolares.html 15/04/2003. 
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movimento recebeu da Unesco o prêmio Internacional para a 

Educação(1996), e o prêmio Europeu pelos Direitos do Homem 

(1998). Isto atesta o carisma dos Focolarinos de servir a 

humanidade através da busca da unidade
65
. 

 

 

3.3 - Comunhão e Libertação 

O Comunhão e Libertação (CL) é um movimento de 

origem italiana fundado pelo padre Luigi Giussani por volta 

de 1954. Denominado no início de “juventude estudantil”, em 

parte legado da Ação Católica, o movimento se estendeu 

rapidamente na Itália e em outros países nos anos 70. Goza 

do apoio pessoal do Papa João Paulo II
66
. 

O movimento acentua a comunhão interpessoal como o 

princípio fundamental do método evangelizador. Não se trata 

apenas de uma comunhão como participação eclesial, mas como 

um dado existencial a ser expresso na ajuda mútua, nas 

relações de amizade e de solidariedade. Assim sem a vivência 

da comunhão eclesial torna-se impossível experimentar a 

presença de Cristo verdadeiramente. Este acento na 

“comunhão” reage também a um catolicismo individualista e à 

privatização da fé. 

O trabalho de formação desenvolvido pelo CL é feito 

através da Escola de comunidade onde se realiza o processo 

de iniciação cristã de seus membros à vida de comunhão e de 

fraternidade. A direção é exercida por Giussani com um 

conselho supremo.  

 

                                                 
65 SECONDIN, Segni di Profezia..., op.cit. p. 170. 
66 Cf. Carlos Garcia ANDOIN, “Comunion y Libertacion”. Um modo de 

entender la identidad Cristiana, Sal Terrae 84 (1990) p. 281. 
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É um movimento que procura despertar a identidade 

dos católicos com o objetivo de transformar a sociedade e a 

política a partir da doutrina social da Igreja. Seus membros 

procuram estar presentes na sociedade através de múltiplos 

serviços: ações de caridade, atividades educacionais, 

culturais, artísticas e recreativas. Querem “catolicizar a 

sociedade civil”
67
 e tem como inimigo simbólico a cultura 

radical e de esquerda
68
. 

O movimento é uma reação à crise em que vive o 

cristianismo desde o ocaso da Idade Média agravada pelo 

desenvolvimento da razão moderna que dispensa o sentido 

religioso. CL é um movimento que se coloca em posição de 

ataque à modernidade sem Deus. Assim, qualquer proposta 

ideológica, moral ou política que não tenha uma dimensão 

transcendente é vista como idolátrica e prejudicial ao 

homem. Em contraposição, Cristo é anunciado de modo direto 

como centro do cosmos e da história. Portanto, o 

Cristianismo deve evidenciar sempre mais sua presença e 

eficácia histórica e pública
69
.  

Para o CL, tudo depende de uma referência à 

transcendência. Assim, ao criticar a modernidade e o 

secularismo, acaba por negar a autonomia da razão. Isto 

porque nega a possibilidade de trabalhar, sentir ou pensar 

verdadeiramente sem uma relação direta com a transcendência. 

O movimento se esquece de que a autonomia da criação e 

também da razão é obra do mesmo e único Deus e que onde há 

verdadeira vida aí está o Espírito de Deus
70
. CL está 

convicto de que a Igreja deve fazer-se presença na história 

                                                 
67 PACE e STEFANI, Fundamentalismo..., op.cit., p. 138.  
68 Salvatore ABBRUZZESE, “Communion et libération das l´histoire du 

rapport Eglise-Monde en Italie”, Études, 374 (1991) p. 117. “Comunhão e 

libertação ´reduz` o mundo moderno a uma encruzilhada de interesses. 

Freqüenta sem complexo os lugares da economia política, mas absorvendo 

completamente o espírito do tempo.” 
69 Cf. ANDOIN, “Comunion y Libertacion...”. op.cit., p. 283-284. 
70 Ibidem, p 291. 
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através de duas modalidades: a primeira é a unidade dos 

cristãos, sensivelmente expressa, socialmente documentada e 

ativa. A segunda é a ligação de uma comunidade com o seu 

bispo a qualquer custo
71
. 

 

 

3.4 - Neocatecumenato 

O movimento do Neocatecumenato nasceu na Espanha 

durante o Concílio Vaticano II, em 1964. Kiko Argüello, 

nascido em 1939, é o seu principal promotor. Paulo VI 

conheceu o movimento e o encorajou a seguir adiante. Uma 

carta do Papa João Paulo II, “Ad personam”, ao Monsenhor 

Cordes, vice-presidente do Pontifício Conselho para os 

Leigos e encarregado do apostolado nas comunidades 

neocatecumenais, é vista e apresentada como a aprovação 

pontifícia ao movimento
72
. João Paulo II tem especial afeto 

pelo caminho neocatecumenal e também por seus iniciadores, 

dos quais recebe freqüentes visitas. No entanto, o Sumo 

Pontífice já recomendou cuidado com a tentação de se 

considerarem os melhores e o perigo de fazerem um “gueto” na 

paróquia
73
. 

Pode-se ver como pontos positivos que as comunidades 

neocatecumenais nascem como resposta ao anúncio da salvação 

e surgem mediante um catecumenato bíblico e litúrgico, quase 

sem ênfase no social. A escuta da palavra é o ponto básico 

para a conversão. O começo do trabalho se dá no âmbito 

paroquial com um acento na catequese de adultos através de 

um “caminho pós-batismal” de conversão. As comunidades 

neocatecumenais enfatizam a comunicação interpessoal 

                                                 
71 Cf. SECONDIN, Segni di Profezia..., op.cit., p. 176. 
72 Cf. Ezequiel COLLADO, “El “Camino Neocatecumenal” (los ‘Kikos’). ¿Qué 

antropología? ¿Qué teología? ¿Qué moral?”, Sal Terrae, 84 (1996) p. 303. 
73 Cf. SECONDIN, Segni di profezia..., op.cit. p. 173. 



36 

 

calorosa e festiva como reação às assembléias massivas, 

impessoais e ritualistas. Possuem uma mística própria, 

contagiante e entusiasta. Favorecem a um notável crescimento 

nas vocações sacerdotais. 

As comunidades neocatecumenais querem tirar os 

católicos da acomodação e do anonimato e para isso propõem a 

catequese de adultos para reconquistar a identidade cristã 

dos católicos. Trata-se de um movimento que possui uma 

enorme riqueza interior, mas que envolve um contexto 

misterioso e de separação em relação aos outros grupos, e 

movimentos eclesiais.  

O caminho neocatecumenal abre no centro da pastoral 

da paróquia um caminho de iniciação cristã, através do qual 

desenvolve uma pastoral de evangelização de adultos. Para os 

membros, o Neocatecumenato renova a paróquia e lhe aumenta a 

participação nos diversos setores paroquiais. Porém, em 

âmbitos diocesanos e paroquiais se reclama que o movimento 

estrangula a vida paroquial. É um movimento que se apropria 

a seu modo das estruturas paroquiais, afasta os que oferecem 

resistência a ele e exerce uma pastoral exclusivamente de 

cunho próprio. Se distancia das paróquias que não aderem ao 

movimento e, raramente seus membros participam de trabalhos 

pastorais diocesanos, das comemorações ou campanhas 

beneficentes. Geralmente desconhecem o sentido de Igreja 

local e no fundo, estão seguros de serem eles mesmos “a” 

Igreja e asseguram agir em nome do bispo
74
. 

No Neocatecumenato, também há um culto exagerado aos 

fundadores, mistificando-lhes as origens e exagerando traços 

milagrosos
75
. Além da acusação de ser por demais extenso (4 

anos de duração), o Neocatecumenato apresenta ainda um 

dualismo razão/sentimento incorrendo em certo irracionalismo 

                                                 
74 Cf. Ezequiel COLLADO, “El “Camino Neocatecumenal” (los ‘Kikos’). ¿Qué 

antropología? ¿Qué teología? ¿Qué moral?”, Sal Terrae, 84 (1996) p. 311. 
75 Cf. Ibidem, p. 476. 
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religioso que evita toda crítica e discussão. Uma 

antropologia pessimista coloca profunda desconfiança sobre o 

ser humano. Assim, se alguém fala em trabalhar pelo social e 

contra a marginalização, é acusado de desconfiar da vontade 

de Deus. Se alguém acolhe as idéias de uma Igreja mais 

inserida no meio do povo, é acusado de colaborar com a 

destruição da Igreja e de contemporizar uma cultura 

contrária à unidade do Cristianismo. É acusado de ser 

“pelagiano” por confiar nas forças humanas e não em Deus. 

A postura dos catequistas leva os membros a uma 

situação de submissão e crescente desvinculação pessoal e 

grupal com a situação que os cerca. A noção de comunhão, 

colocada como um dos pontos mais importantes dentro do 

movimento, ao mesmo tempo em que firma a participação do 

fiel na comunidade, pois, “a comunidade é a Igreja e Igreja 

é a comunidade”, cai na uniformidade por exigir extrema 

obediência às normas e rechaçar qualquer juízo ou crítica
76
. 

O Neocatecumenato reduz a vida cristã a um 

componente litúrgico e a um tipo de missão que não está em 

função primeiramente do Reino ou da Igreja, mas em função do 

próprio movimento. É acusado de “tendências arqueológicas” 

como a imitação do catecumenato de Hipólito, o uso de pães 

ázimos, a celebração da ceia pascal com cordeiro. Sua 

liturgia, única e estática para todos os países onde está 

implantado, não leva em conta a contribuição da cultura 

local. Apesar de usarem muito a Bíblia, as interpretações 

são feitas de modo repetitivo e seguem diretrizes às vezes 

alegóricas e fundamentalistas de Kiko. E, o reconhecimento 

dos documentos do Magistério da Igreja não se dá em sentido 

amplo, mas seletivamente, mediante as preferências do 

movimento. 

 

                                                 
76 Cf. Ibidem, p. 306. 
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3.5 - Renovação Carismática Católica (RCC) 

Este movimento tem suas origens nos Estados Unidos 

quando, em 1967, um grupo de estudantes e professores da 

Universidade Du Quesne (Pittsburg, Estados Unidos), sob a 

influência da igreja pentecostal protestante, fez uma 

experiência religiosa que passou a ser chamada de “Batismo 

no Espírito Santo”. O movimento rapidamente se espalhou 

devido à sua capacidade de aglutinar as pessoas pela força 

do entusiasmo e pelas manifestações dos dons da cura, do 

falar em línguas e das profecias. As bases teológicas do 

movimento têm sido firmadas por teólogos importantes como 

Cardeal Suenens, F. Sullivan, Aldunate e H. Mühlen, profundo 

conhecedor da teologia do Espírito Santo
77
. O Papa Paulo VI, 

em 1975, por ocasião do III Congresso Internacional da RCC 

deu seu apoio favorecendo a aceitação do movimento em 

diversas partes do mundo. Em 1979, João Paulo II ratificou a 

aprovação de Paulo VI
78
. Através dos padres Jesuítas Eduardo 

Dougherty e Haroldo Rahn, o movimento foi introduzido no 

Brasil no ano de 1971 recebendo a adesão de boa parte de 

padres e bispos. 

A RCC é um movimento de oração e de louvor que 

inclui cânticos, orações espontâneas, orações coletivas e 

orações em línguas. Valoriza-se também a oração individual 

como busca de Deus para alcançar a “Vida Nova” no Espírito. 

Procura despertar para a valorização dos sacramentos e para 

a leitura da Bíblia. A RCC é marcada pela busca de 

expressões mais livres e de canais mais diretos de acesso ao 

sagrado. Daí suas manifestações mais espontâneas, mais 

emocionais e livres nos atos de adoração e de culto. Seus 

                                                 
77 Cf. João Batista LIBANIO, “Renovação Carismática Católica” In: Pedro 

Ribeiro de OLIVEIRA et allii, Renovação Carismática Católica: uma 

análise sociológica – interpretações teológicas, Petrópolis, 

Vozes/INP/CERIS, 1978, p. 201. 
78 Cf. Geraldo RONDELLI, Renovação Carismática Católica: exposição e 

análise, São Paulo, O Recado, (não consta ano), pp. 9-11. 
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membros “reagem ao que definem como `um enquadramento de 

Deus´ ou à `domesticação do sagrado´”
79
. Querem ser um 

instrumento para renovar a Igreja. Trabalham a conversão 

pessoal, a experiência mística e o “contágio” impulsionado 

pela força do Espírito. Chegam a considerar-se não como um 

movimento na Igreja, mas como “a Igreja em movimento”
80
. 

De modo geral, o movimento se expande através da 

atuação pessoal de seus membros. A participação em grupos de 

oração leva à experiência do “Batismo no Espírito” o que 

desperta para o ato de convidar outras pessoas a fazerem a 

mesma experiência. Na verdade, a RCC converte 

majoritariamente os próprios católicos e forma os chamados 

“grupos de oração” que crescem livremente e, quando as 

igrejas não lhes cedem espaço, estes organizam-se nas casas. 

Contrariando os dados de 1988, onde a RCC aparecia como um 

movimento de classe média, há uma tendência ao crescimento 

acelerado nos meios mais populares
81
.  

Este movimento conserva um rígido padrão de moral 

pessoal e de busca ascética, mais forte que na Igreja 

católica em geral. Rejeita qualquer forma de espiritismo, 

cartomancia, astrologia e supertições. Usa uma linguagem 

marcadamente urbana com acento na subjetividade e no 

intimismo. Há também grande ênfase na salvação e na busca do 

sobrenatural.  

A presença de Deus é percebida, via emoção, como 

imediata, palpável e sensível
82
. Líderes carismáticos fazem 

uso de uma linguagem contagiante e emocional. Cunham uma 

forma de “religião do coração” incentivando uma 

espiritualidade intimista e desencarnada da realidade. O 

                                                 
79 Jether Pereira RAMALHO, “Desafios no campo religioso Brasileiro”, 

Cadernos CERIS 2 (2001) p. 05. 
80 Cf. CELAM, Vida y estructura, op.cit. p. 142. 
81 Cf. Luiz Roberto BENEDETTI, “Pentecostalismo, Comunidades Eclesiais 

de Base e Renovação Carismática Católica”, Cadernos CERIS 2 (2001) p. 

55. 
82 Ibidem, p. 60. 
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acesso a Deus é apresentado de modo mágico e maravilhoso e 

que procura sempre responder a necessidades imediatas. A 

crescente presença de líderes “pop stars” influenciados e 

incentivados pelos meios de comunicação, tende à 

massificação e ao desenraizamento dos fiéis da igreja local. 

É de se notar o fato de que mesmo usando diversas 

dependências paroquiais para seus encontros, cursos e 

assembléias, o movimento ainda desenvolva uma pastoral 

paralela à pastoral paroquial
83
. A RCC também não se insere 

nas grandes opções tomadas pela Igreja do Brasil no que diz 

respeito às exigências cristãs na ordem social e política. 

Tendem a reduzir a fé cristã ao campo estritamente 

religioso
84
. 

A participação dos leigos é grande e ativa. Eles 

demonstram ter autonomia diante da hierarquia da Igreja e a 

ponto de tomarem decisões sem consultar a Igreja ou até 

contrárias às suas diretrizes
85
. 

Alguns grupos da RCC apresentam uma espécie de 

fideísmo fundamentalista. A busca da experiência pessoal de 

fé é feita sobre um juízo negativo do mundo. Com isso, as 

mediações e os juízos críticos sobre a realidade são 

desprezados. Pode-se chegar a cair no espiritualismo: uma 

espiritualidade desencarnada, de fuga do compromisso 

temporal para o religioso, prejudicando a presença ativa na 

sociedade. Quando isto acontece, o movimento se torna mais 

um “fim” do que um “meio” e acaba incorrendo em um certo 

proselitismo: 

 

 

                                                 
83 Cf. Casiano FLORISTAN, La Iglesia, comunidad de creyentes, Salamaca, 

Sigueme, 1999, p. 482. 
84 Cf. OLIVEIRA, Renovação Carismática, op.cit. p. 190. 
85 Cf. Cecília Loreto MARIZ “Católicos da Libertação, Católicos 

Renovados e Neopentecostais”, Cadernos CERIS, 2 (2001) p. 25. 



41 

 

“... seu vazio teológico-doutrinal acaba fazendo 

católicos não só não evangelizados, como incapazes de 

uma missão em diálogo com o mundo e em espírito de 

cooperação com outras denominações religiosas e 

instituições civis.”
86
 

Parte dos “carismáticos” acentua, por demais, os 

dons extraordinários como o falar em línguas
87
, a profecia, 

a cura, o discernimento. Há também grupos carismáticos que 

cultivam um certo narcisismo, uma supervalorização de si 

próprios e do próprio movimento, achando feio e 

desclassificando aquilo que não segue a linha carismática. E 

ainda correm o risco do fanatismo. Chegam a ponto de se 

acharem possuidores da “chave perdida da Igreja” e de 

confundir a RCC como sendo “a” Igreja. Como se a RCC fosse o 

único caminho para expressar e viver a fé
88
. Neste caso, 

torna-se difícil o entrosamento em outros trabalhos 

paroquiais ou diocesanos. 

Voltando-se para uma prática comum entre os 

integrantes da RCC, outro fator que se pode verificar no 

dia-a-dia da participação eclesial é uma valorização maior 

dos “Encontros de Louvor” que a participação na Celebração 

Eucarística. Em várias paróquias e comunidades é comum 

observar que vários integrantes deste movimento esperam, do 

lado de fora da Igreja, a missa terminar para depois entrar 

e participar do “Encontro de Louvor”. Muitos chegam a deixar 

de lado até a participação na Missa dominical. Tomando-se 

por base a centralidade da Eucaristia como fonte de comunhão 

no Mistério da vida da Igreja, esta prática, comum e 

freqüente, em vários grupos da RCC sugere, ao menos, um 

desvio ou um sinal de enfraquecimento da comunhão eclesial. 

                                                 
86 Agenor BRIGHENTI, A Igreja do futuro e o futuro da Igreja: 

perspectivas para a evangelização na aurora do terceiro milênio, São 

Paulo, Paulus, 2001, p. 20. 
87 Cf. José SOMETTI, O Maravilhoso: pastoral e teologia, Petrópolis, 

vozes, 1992, p. 140. As orações em línguas chegam a ser “obsessivas” e 

até levam ao afastamento do Espírito pela falta de caridade e de 

humildade. Neste caso, dificultam a comunhão eclesial. 
88 Cf. SOMETI, O Maravilhoso, op.cit. pp. 140-141. 
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A abordagem destes cinco movimentos evidencia 

dificuldades de comunhão eclesial como: o paralelismo 

pastoral e a dificuldade de inserção na Igreja local; a 

pouca teologia e a conseqüente tendência fundamentalista e 

proselitista; a tendência à uniformidade; o perigo da 

redução da vida cristã ao campo estritamente religioso 

desviando-se do compromisso de transformação do mundo; e 

ainda a tendência a se considerar como sendo “a Igreja” ou 

como a porção mais santa, melhor e mais perfeita entre os 

cristãos. Obviamente, as particularidades próprias revelam 

profundas diferenças de um movimento para outro e mesmo de 

um grupo a outro dentro do mesmo movimento. 

Existem ainda muitos outros movimentos
89
, cada um com 

seu carisma e com seu modo particular de atuar na Igreja e 

na sociedade. Cada um deles tem sua contribuição a dar para 

a riqueza eclesial, no entanto, no seu conjunto, apresentam 

dificuldades para a comunhão eclesial. Depois de destacar 

alguns dos principais movimentos eclesiais, já acenando para 

as características e atitudes mais importantes e os limites 

de cada um, passa-se à busca dos traços típicos que permeiam 

estes NME. 

 

4 - Traços típicos que permeiam os NME 

Como visto acima, a secularização não conseguiu 

abafar o crescimento da demanda espiritual, mas pulverizou-a 

tornando-a fragmentada e diversificada. Agora existe uma 

                                                 
89 Além destes: o movimento de Schöenstatt é de inspiração mariológica e 

foi fundado por um padre alemão, Pe. Kentenich. As Comunidades de Vida 

Cristã (CVX) que foram constituídas como federação mundial em 1967; Luz 

e Vida, nascido na Polônia em 1964; A Arca, fundado por Jean Vanier em 

1964 e reúne pequenas comunidades para quem o encontro com Cristo se dá 

através dos pobres; Movimento Familiar Cristão nascido na Argentina em 

1948;Os Cursilhos de Cristandade, fundado em 1949 na Espanha por Mons. 

Juan Hervás, responsáveis pela renovação e atualização dos exercícios 

espirituais de Santo Inácio; Encontros de Casais com Cristo (ECC) 

fundado por Pe. Pastore e que trabalha com casais; O Movimento por um 

mundo melhor; E muitos outros... 
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multiplicidade de doutrinas cujos núcleos não são bem 

definidos e os contornos das práticas espirituais se 

esfacelaram aumentando o sincretismo que está recebendo o 

nome de “bricolage”
90
. 

O cristianismo, com seu núcleo de doutrinas bem 

definido e com os contornos de suas práticas espirituais e 

litúrgicas bem seguros, formava um todo que fazia dele a 

matriz social, política e cultural do Ocidente. A grande 

onda secularizadora foi empurrando o cristianismo para as 

margens da vida social e as práticas espirituais acabaram 

tornando-se privatizadas mediante a livre escolha dos 

indivíduos. Esta privatização vem marcada primeiramente pelo 

individualismo do homem contemporâneo e pela insegurança 

existencial que permeia o mundo pós-moderno. O 

individualismo serve de justificativa para os frágeis laços 

de adesão e fidelidade a uma Igreja e daí a conseqüente 

relativização das crenças, ou seja, cada um faz suas 

escolhas mediante as “necessidades do momento”. Por sua vez, 

a insegurança gera a busca de apoio e abre um espaço 

favorável para os fundamentalismos e para experiências 

emocionais voltadas para o sobrenatural que trazem alívio 

diante dos problemas reais do cotidiano. Assim, seguem os 

traços típicos que permeiam, com diferentes tonalidades, se 

não a totalidade, ao menos a maioria dos NME: o 

individualismo, a relativização das crenças, o 

fundamentalismo, o emocionalismo e a tendência ao dualismo. 

 

                                                 
90 Enzo PACE “Renouveaux – Revivalisme” In: Frédéric LENOIR, et Yser 

TARDAN MASQUELIER, (Dir.) Encyclopédie des Religions II: Leck, Bayard 

Éditions, 2000, p. 2431. Cf. Mário de França MIRANDA, Um catolicismo 

desafiado: Igreja e pluralismo religioso no Brasil, São Paulo, Paulinas, 

1996, p. 13 e 21. 
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4.1 - Tendência ao Individualismo91 

A subjetividade está em alta na sociedade pós-

moderna. Os estímulos atuais vão na linha da experiência 

emocional, subjetiva e individual, o mais possível livre de 

qualquer controle institucional. A identidade religiosa 

passa a ser definida mediante as escolhas pessoais onde pesa 

pouco a doutrina e tem primazia a experiência religiosa do 

indivíduo. A experiência pessoal, particular, é que se torna 

o critério fundamental da decisão por esta ou por aquela 

“oferta religiosa”
 92
. 

Vivemos numa sociedade onde emergiu a subjetividade 

e que criou um clima favorável ao processo de individuação. 

O individualismo utilitário, gerado pelo capitalismo, reina 

no Ocidente e espalha a onda de frustração, vazio e 

insatisfação. 

Neste processo o indivíduo, e não a instituição, é 

que se torna a referência maior de toda experiência 

religiosa. Ele está sempre à procura de experiências 

religiosas que satisfaçam suas expectativas. Assim, os 

antigos sistemas de crenças perdem sua significância e 

processam-se novas ofertas religiosas que procuram adequar-

se às exigências do sujeito pós-moderno. As novas ofertas 

vão desde o êxtase de uma experiência espiritual até o bem-

estar do corpo. Da solução de um problema familiar ou 

                                                 
91 Cf. Alberto ANTONIAZZI, “Perspectivas pastorais a partir da 

pesquisa”, in: CERIS, Desafios do catolicismo na cidade: pesquisa em 

regiões metropolitanas brasileiras, São Paulo, Paulus, 2002 pp. 257-262. 

Este individualismo religioso é um traço verificado em recentes 

pesquisas. Nelas a vida religiosa urbana, mais de 66% dos entrevistados 

dizem viver sua fé de maneira particular ou em casa sem necessidade de 

recorrer à Igreja. 
92 João Batista LIBANIO, “O sagrado na Pós-modernidade”. In: Cleto 

CALIMAN (Org.) A Sedução do sagrado: o fenômeno religioso na virada do 

milênio, Petrópolis, Vozes, 1998. p. 62. 
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psicológico à redução do estresse, podendo chegar até à 

oferta de maior bem-estar material
93
. 

O individualismo considera a vida espiritual como 

conjunto de práticas piedosas e cúlticas separadas do 

momento histórico e em vista apenas do aperfeiçoamento do 

indivíduo. Este individualismo fere o caráter comunitário e 

“testemunhal” da fé cristã e instaura uma “fé moderna” 

voltada sobre si mesma que não convoca à conversão ao outro 

e produz assim um “cristianismo terapêutico como cura das 

próprias angústias e medos, como apoio às incertezas do 

mundo adverso”
94
. 

Este individualismo extremado funciona como elemento 

desagregador da fé cristã. Pode-se até fazer experiência 

religiosa, mas ainda não se pode dizer que chegou a ser uma 

vivência da espiritualidade cristã. O individualismo tende a 

moldar a Religião e as expressões religiosas ao seu modo. 

“Como conseqüência, segue-se que a fé cristã 

perde toda dimensão social. Mais: ela se põe a serviço 

do “culto ao Eu”. Constata-se forte psicologização da 

fé. A tradição, a autoridade perdem toda força de 

convicção, cedendo lugar à decisão pessoal, à 

emancipação do sujeito, à experiência individual”.
95
 

O individualismo colabora para o processo de 

privatização da fé e ainda impede a criação de laços 

comunitários mais estáveis. Não se experiencia a fé 

comunitária. No máximo se fazem experiências passageiras e 

lúdicas de estar com os outros. Esta privatização da fé 

ainda conduz a uma relativização das crenças.  

 

                                                 
93 João Batista LIBANIO, As Lógicas da cidade: o impacto sobre a fé e 

sob o impacto da fé, São Paulo, Loyola, 2001, p. 159. “A ideologia da 

pós-modernidade é um individualismo narcisista, ao qual se une a 

preocupação com o próprio gozo. O princípio determinante é a busca 

insaciável de realidades prazerosas e o distanciamento de todo 

sacrifício, de toda renúncia ou disciplina dura”. 
94 Ibidem, p. 249. 
95 LIBANIO As Lógicas..., op.cit., p. 56. 
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4.2 - Relativização das Crenças 

O atual quadro religioso apresenta-se profundamente 

fragmentado e diversificado. As diferentes denominações 

particulares crescem e se espalham cada vez mais e são 

procuradas mediante as opções pessoais, segundo o gosto e 

necessidades também particulares. Diante da multiplicidade 

de ofertas religiosas acontece uma relativização das crenças 

e das verdades, todas parecem ter igual valor e importância. 

Cada indivíduo parece advogar para si o direito de ter a 

própria crença, alegando que não há uma única, mas várias 

verdades. Chega-se a dizer que: “o que importa é ter uma 

fé”, pois, “todas as igrejas são boas”. Assim, antigas 

crenças, que foram o eixo da experiência religiosa do 

passado, perdem a credibilidade. Há um processo de 

subjetivação da fé em que as pessoas vão construindo o seu 

universo religioso reunindo elementos de diferentes 

matrizes
96
. 

Com a relativização das crenças, os dogmas perdem 

sua força, tem-se um ambiente favorável para o trânsito 

religioso de uma crença para outra e de grupo ou movimento 

para outro. Abre-se uma enorme brecha para o pluralismo e 

para o sincretismo. Assim, a desagregação e a recomposição 

religiosa livres tornaram-se um traço comum da 

espiritualidade pós-moderna. Fundada sobre as bases do 

individualismo subjetivista, a opção ou crença religiosa é 

boa enquanto responde ao problema que se quer resolver
97
. 

Uma recente pesquisa do CERIS aponta para uma verdadeira 

desinstitucionalização religiosa. 

 

                                                 
96 Cf. MIRANDA, Um catolicismo desafiado... op.cit., p. 94. 

“Homogeneização” e “pasteurização” são termos que estão sendo utilizados 

para indicar o nivelamento de elementos comuns das doutrinas e práticas 

religiosas de diversas religiões 
97 Manfredo Araújo de OLIVEIRA, “O desafio dos Novos movimentos 

Religiosos às Igrejas cristãs”, Perspectiva Teológica, 87 (2000) p. 226. 
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“Há um processo de desinstitucionalização 

religiosa, tendência recente – abre a possibilidade de 

troca de valores culturais entre diferentes universos 

valorativos e representa a reinvenção do sincretismo 

brasileiro, agora mais centrado no indivíduo”.
 98

 

A relativização das crenças termina por relativizar 

a importância das instituições. No fundo, a motivação para a 

busca religiosa não é Deus, não é a verdade, antes a 

motivação da busca é a satisfação interior das necessidades 

pessoais. 

O indivíduo, mesmo na liberdade de fazer suas 

próprias escolhas e diante da multiplicidade de ofertas à 

sua frente, padece ainda da insegurança existencial reinante 

e cria condições favoráveis para o fundamentalismo. 

 

4.3 – O Fundamentalismo 

Para Paulo Suess, o Fundamentalismo é uma resposta 

imediata e simples aos vazios emocionais e às crises de 

orientação ética, de identidade e de insegurança 

experimentadas por ricos e pobres. Postula a reconstrução 

das identidades abaladas e a devolução das seguranças 

perdidas. Para Suess o fundamentalismo atravessa, 

“ecumenicamente” quase todas as igrejas e denominações 

cristãs, embora tenha maior incidência sobre determinadas 

seitas. Os projetos pastorais fechados, desligados do 

contexto macro-estrutural e desarticulados no interior das 

comunidades, podem ser considerados projetos 

fundamentalistas
99
. 

 

No catolicismo, o fundamentalismo visa a hegemonia 

do poder espiritual, no caso, a hegemonia do poder clerical 

                                                 
98 Andréa Damascena MARTINS, “Crenças e motivações religiosas”, in 

CERIS, Desafios do Catolicismo na cidade: Pesquisa em regiões 

metropolitanas brasileiras, São Paulo, Paulus, 2002, p. 63.  
99 Cf. Paulo SUESS, Evangelizar a partir dos projetos históricos dos 

outros: ensaio de missiologia, São Paulo, Paulus, 1995, p. 226. 
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sobre a sociedade. Ele reage à modernidade e ao processo de 

secularização. No campo doutrinário manifesta-se pela 

centralização do poder sagrado no clero e os leigos são 

infantilizados
100

. 

O fundamentalismo defende o princípio da inerrância 

das Escrituras em seu sentido literal e a superioridade da 

lei divina sobre a lei dos homens. Também alimenta a certeza 

de que é a partir do livro sagrado que se pode fazer a 

sociedade perfeita. Para os fundamentalistas, a razão pode 

deturpar a mensagem sagrada. Por isso, abordam a Bíblia de 

maneira literal e se opõem à investigação histórico-crítica. 

Por ignorar o sentido simbólico e por não admitir que a 

Palavra de Deus foi expressa em linguagem humana e por 

autores com recursos limitados, os fundamentalistas defendem 

como fatos históricos, ou até como verdades científicas, 

relatos que não possuem esta natureza. 

O fundamentalismo se torna atraente por apresentar 

respostas bíblicas aos problemas imediatos da vida das 

pessoas. Mas no fundo, se afasta e também afasta as pessoas 

da verdade e da vontade divina. 

A busca da segurança também apela para o recurso às 

experiências emocionais na busca de satisfação das angústias 

interiores, para o alívio da alma.  

 

 

4.4 - Emocionalismo 

De modo geral, toda a religiosidade moderna é 

fortemente marcada pela emoção. “A religiosidade é uma 

experiência emocional do sagrado”
101
. A emoção penetrou e 

tornou-se traço característico não só nos grupos menos 

                                                 
100 Cf. Leonardo BOFF, Fundamentalismo: a globalização e o futuro da 

humanidade, Rio de Janeiro, Sextante, 2002, p. 17-21. 
101 MARDONES, Para comprender..., op.cit., p. 155. 
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institucionalizados. Também a Religião institucional, 

povoada em seu interior por diversos movimentos eclesiais, 

carrega esse traço do emocionalismo. Há um predomínio do 

emocional e o que não toca o emocional carece de 

valorização. Só é verdadeiro o que toca o sentimento. A 

afetividade tornou-se critério de verificação da 

autenticidade. 

As expressões religiosas, dominadas pelo 

emocionalismo, reagem a uma Religião intelectualizada, 

pesada, cansativa e sem brilho. As expressões religiosas se 

tornam extremamente criativas, rompem os esquemas e a ordem 

tradicionais e não se encaixam nos modelos convencionais
102
. 

Os sinais mais visíveis desta espiritualidade de 

cunho mais emocional são os movimentos carismáticos, as 

seitas, as peregrinações a lugares sagrados, os “showmissa”, 

os “tele-pregadores”. Eventos religiosos que reúnem 

multidões num clima fortemente emocional e de ofertas de 

curas e bênçãos de todo tipo, e onde cada participante é 

motivado interiormente pela busca da auto-realização. 

Emancipam-se do controle institucional. Predomina mais a 

emoção que a razão. O sujeito, mais autônomo, procura viver 

sua experiência de fé adaptando e interpretando a mensagem 

religiosa mais livremente e segundo seu próprio gosto. 

O emocional encaminha-se para expressões religiosas 

sem tanta verbalização. Valorizam-se mais os símbolos, a 

expressão corporal e a linguagem não articulada como o 

“falar em línguas” (glossolalia). Esta emotividade presente 

na Religião parece responder melhor às necessidades 

subjetivas das pessoas que vivem, sobretudo, nas áreas 

urbanas. O enfraquecimento dos laços comunitários na cidade 

leva à busca de expressões de fé que respondam, cada vez 

                                                 
102 Jether Pereira RAMALHO, “Desafios no Campo Religioso Brasileiro”, 

Cadernos CERIS 1 (2001) p. 05. 
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mais, às necessidades pessoais e subjetivas. Aí o emocional 

exerce forte influência. 

Por outro lado, acena-se para o perigo de que esta 

tônica excessiva no emocional possa reduzir a Religião a 

simples compensação para as frustrações produzidas pela 

própria modernidade
103

. Também o poder da mídia, que se 

alimenta de fortes emoções e influencia poderosamente as 

massas, contribui para reduzir a Religião à emoção. Assim 

prenuncia Pe. Libanio, caso o “Cenário Carismático” da 

Igreja, que é profundamente emocional, prevaleça nestes 

tempos pós-modernos. 

“A mídia transformará as pessoas em espectadores 

em vez de participantes reais e criativos. Será a 

sociedade do espetáculo, da imagem e não da idéia...”
104

 

Essa influência da mídia pode alterar até mesmo a 

dinâmica dos próprios movimentos e massificá-los, tornando-

os uniformes e, conseqüentemente mais empobrecidos
105
. 

Este traço emocional às vezes acentua os elementos 

de pertença a um grupo, comunidade ou Igreja. Os NME, 

comumente, têm à frente um guia ou mestre espiritual e 

carismático ao qual se ligam. Os seguidores apoiando-se não 

tanto no conteúdo anunciado, mas na pessoa, no líder 

“carismático”. A fé corre o risco de ser reduzida ao 

fideísmo que ignora a contribuição da razão crítica
106

. Ou 

                                                 
103 Cf. MARDONES, Para Comprender, op.cit., p. 158. “A religiosidade 

emocional se situa assim entre a modernidade e a antimodernidade: atua 

como elemento de integração na modernidade e de protesto contra suas 

influências e promessas não cumpridas.” 
104 João Batista LIBANIO, Cenários da Igreja, São Paulo, Loyola, 1999, p. 

87. 
105 Fernando ALTEMEYER JUNIOR, “Experiência e elaboração da teologia: Ver 

como somos vistos” In: Márcio FABRI DOS ANJOS (org.), Sob o fogo do 

Espírito, São Paulo, Paulinas / Soter, 1998, p. 186. Eis o que se 

verifica com a RCC: “Antes da chegada da Rede Vida de Televisão e de sua 

programação carismática, tínhamos diversos ‘carismatismos’ livres e 

autônomos, espalhados por todo canto do Brasil. Hoje a uniformidade é 

evidente e empobrecedora”. 
106 JOÃO PAULO II, Carta Encíclica “Fides et Ratio”: sobre as relações 

entre fé e razão, São Paulo, Paulus, nº 48. O Papa João Paulo II deixa 

seu alerta: “A fé, privada da razão, pôs em maior evidência o sentimento 

e a experiência, correndo o risco de deixar de ser uma proposta 
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ainda, o risco de a fé ser reduzida a uma experiência 

psicológica ou terapêutica que busca apenas a satisfação das 

necessidades interiores ou de cura, mas que não conduz a um 

verdadeiro encontro com Deus. Além do traço emocional, há 

também uma tendência ao dualismo. 

 

 

4.5 - Tendência ao dualismo 

Alguns dos NME também trazem consigo uma 

antropologia dualista. Separam corpo e alma, fé e vida, 

oração e ação, compromisso com Deus e compromisso com os 

homens. Eles tendem a valorizar mais o sobrenatural e acabam 

anulando o elemento humano. Desprezam o elemento terreno e o 

compromisso com a humanidade que são legítimos e que devem 

ser levados em conta. Anula-se o elemento humano sob o 

pretexto de fazer triunfar a graça divina. 

Também o traço fundamentalista presente nos Novos 

movimentos provoca uma enorme revalorização do 

sobrenatural
107
. Deste traço se originam comunidades 

fervorosas, muito sensíveis à transcendência que dão maior 

atenção às realidades estritamente espirituais ou eclesiais 

como a Palavra de Deus, a catequese, a celebração, a oração 

e a convivência assídua do grupo. Assim a comunidade acaba 

reduzindo-se ao âmbito da oração e das expressões de fé, 

vivendo em função do dinamismo espiritual dos seus 

participantes e em função do crescimento do próprio 

movimento. A valorização do sobrenatural transfere as 

dificuldades e problemas da vida real para causas 

sobrenaturais. A fome, a doença, a violência, o desemprego 

                                                                                                                                                  
universal. É ilusório pensar que, tendo pela frente uma razão débil, a 

fé goze de maior incidência; pelo contrário, cai no grave perigo de ser 

reduzida a um mito ou supertição.” 
107 João A. MAC DOWELL, “A experiência de Deus à luz da experiência 

transcendental do espírito humano”, Síntese 93 (2002) pp. 32-33. 
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etc. tudo é transferido para o “demônio”. As explicações são 

buscadas na ordem sobrenatural. 

Em primeiro plano ficam a necessidade da conversão 

pessoal e a educação da fé a partir da espiritualidade do 

movimento sem, no entanto, grandes preocupações sociais. 

Geralmente, são alheios ao compromisso político, e às lutas 

de libertação e transformação social. 

 

 

Conclusão 

O ser humano, em si mesmo, é insuficiente e carente, 

tem sempre sede de algo que lhe preencha o profundo de sua 

existência. Tem sede do sagrado, tem sede do divino. A 

secularização não conseguiu responder à busca de sentido da 

existência humana. Antes, na busca de uma lógica mais 

segura, descalçou as certezas vindas da Tradição e da 

Religião. No momento atual, a vivacidade dos Novos 

movimentos Religiosos e Eclesiais é o termômetro que acusa 

uma reconfiguração da religião na sociedade pós-moderna. 

Reunindo contribuições orientais, traços 

fundamentalistas e outros aspectos próprios da pós-

modernidade como o individualismo, o emocionalismo e a 

subjetividade, os Novos movimentos apontam para uma 

privatização da opção religiosa e a consecutiva 

relativização das crenças e dos dogmas. Os conteúdos e as 

práticas religiosas de diferentes grupos e movimentos se 

tornam homogêneos favorecendo o trânsito religioso de uma 

crença para outra ou de um grupo ou movimento para outro. 

A experiência religiosa se revela difusa, eclética, 

fragmentada. As grandes religiões e no caso o Cristianismo, 

correm o risco de tentar resgatar sua identidade pela 

redogmatização, pelo emocionalismo, pelo proselitismo e com 

atitudes fundamentalistas. De certa maneira isto reflete os 



53 

 

traços principais dos NME. Para alguns trata-se de uma 

importante novidade pastoral, “tábua de salvação” para o 

catolicismo que continuamente vê baixar o número de 

participantes. Se por um lado a diversidade dos NME aponta 

para uma riqueza enorme e que deve ser valorizada, por 

outro, traz preocupações para a comunhão eclesial. 

Por terem sua origem em outros países e por 

responderem a outras necessidades diferentes das 

necessidades dos países latino-americanos, os movimentos 

representam um grande desafio diante dos programas pastorais 

de Medellín e Puebla. Por serem internacionais, eles se 

organizam no mundo mediante as orientações vindas de suas 

matrizes e isto independentemente das Igrejas locais
108

. 

Em geral, os NME não se inserem nos trabalhos 

diocesanos e paroquiais impedindo a articulação de uma 

pastoral conjunta e configurando uma caminhada paralela, ou 

quase paralela, à caminhada da Igreja local (por exemplo: 

Neocatecumenato e RCC); tendem a se separar dos outros 

grupos e movimentos por se sentirem a porção santa e pura da 

verdadeira Igreja. A inflexibilidade e o tradicionalismo 

parecem querer frear os avanços do Vaticano II (por exemplo: 

Opus Dei); o reconhecimento dos documentos do Magistério da 

Igreja é, às vezes, parcial e seletivo; Alguns movimentos 

tendem ainda a uma interpretação fundamentalista e intimista 

da Bíblia e desconfiam das ciências teológicas por julgar 

que são prejudiciais à fé (por exemplo: Neocatecumenato, 

Opus Dei, Comunhão e Libertação, RCC): Apresentam também 

certa tendência a uma visão dualista e pessimista do ser 

humano e uma visão apocalíptica da história. Isto leva a um 

distanciamento da realidade social e a um não engajamento 

                                                 
108 José COMBLIN, “Os ‘movimentos’ e a pastoral latino-americana” REB 43 

(1983). p. 228. “Trata-se de um corpo estranho no conjunto da pastoral. 

Como poderá este corpo novo ser assimilado ou assumido? Como poderá 

evitar-se a formação de uma pastoral paralela sem contato com a pastoral 

oficial dos bispos? Como se evitar conflitos nas fronteiras e nos 

encontros circunstanciais?”. 
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nos projetos sociais, mesmo que sejam motivados pela Igreja. 

Daí, talvez a maior tendência para ações assistencialistas 

que para ações que influam nas estruturas sociais. Há ainda 

aqueles que, atacando a modernidade sem Deus, chegam ao 

extremo de praticamente negar a autonomia da razão. 

Apesar de apresentarem traços característicos 

comuns, os NME geralmente não têm muita ligação um com o 

outro. A comunhão pode até ser verificada no nível interno 

de suas comunidades e entre as diversas comunidades de um 

mesmo movimento. Porém, a comunhão entre os diferentes 

movimentos Eclesiais não é facilmente verificável. 

Funcionam, às vezes, como ilhas, isolados e independentes 

uns dos outros. No mosaico da multiplicidade dos movimentos 

pode-se ver até uma justaposição ou proximidade por se 

identificarem como movimento, mas sem chegar a estabelecer 

uma verdadeira comunhão eclesial. 

Este fenômeno dos NME não é, contudo, uniforme. Há 

uma enorme diversidade de tendências eclesiais em seu 

interior. O modo de interpretar a Palavra de Deus, o modo de 

se posicionar diante da Igreja-instituição, o modo de julgar 

os acontecimentos históricos e a eclesiologia que, implícita 

ou explicitamente, os sustentam, tudo isso dá origem a 

variados modelos de comunidade. Além disso, a influência 

ideológica, social e política dos movimentos sobre a fé traz 

implicações sobre o modo de celebrar e sobre o estilo e o 

método de evangelização. 

Os NME parecem adaptar-se aos moldes modernos da 

sociedade, intimista, individualista e pouco voltada para a 

busca de uma comunhão mais profunda. Mesmo estando na 

Igreja, acabam ferindo a comunhão eclesial. É necessário 

compreender melhor o que significa a Igreja e, mais 

precisamente, a Igreja entendida como “Comunhão”. Explicitar 

a noção de comunhão eclesial é uma tarefa que se impõe para 
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uma devida abordagem da eclesialidade dos NME. É o que se 

propõe no capítulo seguinte. 
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II - ECLESIOLOGIA DE COMUNHÃO 

 

“Em Eclesiologia, um mais um é igual a um.” 
(Nicolas Afanassieff) 

 

 

Se os NME apresentam dificuldades para uma efetiva 

comunhão eclesial, é preciso encontrar um ponto de apoio, 

suficientemente seguro, que permita analisar melhor esta 

problemática. Encontrar uma base teológica para, a partir 

dela, analisar a eclesialidade dos NME. Assim, a partir dos 

escritos de Jean Rigal a que se teve acesso, procurou-se 

delinear o que é propriamente a Eclesiologia de Comunhão. 

Quais os traços históricos deste conceito? Quais os seus 

fundamentos? A que riscos está sujeita uma eclesiologia de 

comunhão? Como se exercem as funções e ministérios numa 

Igreja definida como “Comunhão”? A busca de resposta a estas 

questões enseja obter uma base teológica segura que permita 

avaliar a eclesialidade dos NME em função de uma maior e 

mais efetiva comunhão eclesial. 

 

1 – Definição e traços históricos da “Comunhão” 

A definição não significa o aprisionamento de uma 

realidade em um conceito. A realidade é sempre mais 

abrangente que o seu conceito. Por isso, o que se busca é a 

compreensão desta realidade, de tal forma, que se possa 

enxergar mais nitidamente e com maior profundidade o que se 

põe em questão. Quais os motivos para a ressurreição desta 
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categoria eclesiológica? Quais os traços históricos da 

evolução deste conceito? O que se deve entender por “Igreja” 

e por “Comunhão”? A busca de solução destas questões quer 

criar a base para a compreensão do que vem a ser a 

Eclesiologia de Comunhão. 

 

1.1 - Ressureição do termo “Comunhão” 109 

Ao se perguntar pelas razões da ressurreição do termo 

comunhão no contexto atual, Rigal aponta o Sínodo 

Extraordinário dos Bispos, em 1985, como o responsável pela 

releitura teológica do Concílio Vaticano II e pela eleição 

da idéia de “Comunhão” como a melhor maneira de recolher o 

essencial do ensinamento conciliar. Para o autor, isso não 

se dá por acaso, mas está sustentado por sólidas bases: 

antropológica, filosófica e de “equilíbrio eclesiológico”
110

.  

O homem nasce num meio social e aí se desenvolve em 

relação com os outros, numa rede social. Ele tem necessidade 

de viver em comunhão. Deus também se revela como um ser 

relacional que criou a humanidade à sua imagem e semelhança. 

Em Deus, unidade e alteridade se interpenetram. Essa 

“imagem” de Deus expressa encontro, reciprocidade, partilha, 

reconciliação, comunicação, comunhão. Por sua vez, a 

filosofia define o homem como ser social. A relação com o 

outro é constitutiva de toda pessoa e de toda comunidade. O 

homem já nasce situado no mundo em relação com os outros. A 

própria linguagem significa relação e cria condições para o 

                                                 
109 Cf. Santiago MADRIGAL, “Itinerario de la Iglesia-comunión: Del Sínodo 

de 1985 al Año Jubilar”, Sal Terrae 90 (2002) pp. 311-323. Segundo esta 

análise, havia três grupos de diversas procedências geográficas e com 

interesses teológicos e pastorais também diversos presentes no Sínodo: 

a) bispos centro-europeus que reivindicavam a Igreja como “Mistério”; b) 

bispos anglo-saxônicos que defendiam a Igreja como “Comunhão”; c) bispos 

do terceiro mundo que defendiam a “Opção pelos pobres”. A vitória do 

conceito de comunhão se deve mais à polivalência do conceito que permite 

representar os interesses das três tendências e não tanto uma vitória do 

segundo grupo. 
110 Cf. EccCom, pp. 43-55. 
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homem se desenvolver. É diante do outro que o homem se 

descobre e toma consciência de si mesmo. E ainda, segundo 

Rigal, a insistência sobre a “Comunhão” está ligada à 

necessidade de estabelecer um equilíbrio entre diferentes 

interpretações e acentos sobre categorias eclesiológicas 

presentes no Concílio. A Igreja entendida como: “Mistério”, 

“Sacramento”, “Povo de Deus”. 

A ressurreição da idéia de “Comunhão” como categoria 

eclesiológica visava corrigir, segundo a apresentação do 

autor, uma concepção redutora da Igreja a partir de uma 

utilização unilateral da noção de “Povo de Deus” e sob a 

justificativa de que a noção de comunhão permite articular 

melhor a unidade e a diversidade na Igreja, bem como 

questões ainda mal resolvidas sobre a colegialidade 

episcopal, a co-responsabilidade eclesial e ainda um melhor 

embasamento para o diálogo ecumênico
111
. 

Para Jean Rigal a noção de comunhão é o conceito 

central e fundamental do Vaticano II. E, por isso, ele faz 

desta categoria a chave principal para a releitura do 

Concílio. Segundo ele, é por esta chave que se deverá 

interpretar e receber os textos conciliares. Eis o motivo da 

Eclesiologia de Comunhão vir a ocupar o primeiro plano na 

reflexão teológica sobre a Igreja. Segundo Rigal, o Vaticano 

II ocorre em um contexto histórico novo e isto favoreceu à 

renovação da eclesiologia. A própria convocação do Concílio 

foi feita em função de uma reforma eclesial. Era um Concílio 

Pastoral e não tinha a intenção de responder a pontos de 

doutrina que eram contestados. Seu objetivo não era o de 

defender uma instituição ameaçada, mas o de evidenciar o 

essencial do mistério da Igreja
112
. 

                                                 
111 Cf. José COMBLIN, O povo de Deus, São Paulo, Paulus, 2002, p. 13 e 

pp. 125-127. 
112 Cf. DécÉgl, p. 58. 
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Apesar do Concílio Vaticano II não chegar a definir o 

termo “Comunhão” em seus documentos, para Rigal, nele a 

Igreja é sempre apresentada sob o sinal da Comunhão. O autor 

explicita a participação da Igreja na comunhão trinitária 

com uma citação de São Cipriano: “A Igreja universal aparece 

como um povo que tira sua unidade do Pai, do Filho e do 

Espírito santo”
113
. Desenvolvem-se ainda os temas como: a 

“comunhão dos fiéis”, a “Igreja universal como comunhão das 

Igrejas particulares” e a “comunhão hierárquica, ecumênica e 

escatológica”
114
. Indo mais a fundo na busca das raízes da 

Eclesiologia de Comunhão, Rigal recupera da antiguidade três 

componentes em que se manifesta a comunhão: a unidade da fé, 

a celebração sacramental, o ágape. Importante destaque 

recebem os Concílios, cuja finalidade é sempre a unidade na 

Igreja
115
. 

A obra de Rigal procura sustentar-se sobre os 

fundamentos bíblicos, históricos e teológicos da 

eclesiologia de comunhão. Ele faz do Vaticano II o rio pelo 

qual singra a eclesiologia de comunhão e aponta dentro deste 

rio suas contribuições e limites. E é feliz ao apontar que 

este tema não é algo acabado, mas um “depósito sempre 

aberto” que se oferece à procura, ao questionamento, aos 

aprofundamentos sempre necessários.  

A seguir um breve traçado histórico da evolução do 

conceito de comunhão apresentado por Rigal. 

 

1.2- O conceito de Comunhão 

Percorrendo os escritos de Jean Rigal, pode-se 

perceber que o termo Comunhão se faz presente nos escritos 

neotestamentários, na tradição dos Padres da Igreja e na 

                                                 
113 Cf. EccCom, pp. 63-66. 
114 Cf. EccCom, pp. 66-72. 
115 Cf. EccCom, pp. 100-108. 
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escolástica e perpassa toda a teologia da história da 

Igreja. Mas é com o Sínodo de 1985, relendo o Vaticano II, 

que a Eclesiologia de Comunhão ganha maior importância. Um 

recuo histórico por ele realizado, destaca as etapas típicas 

e importantes da concepção de comunhão eclesial, revelando 

também suas tensões e desvios. 

As idéias matrizes da eclesiologia de comunhão vêm da 

comunidade dos primeiros cristãos. A partir da noção de 

“comunidade de irmãos”, Koinonia indica o modo cristão de 

ser e de viver, indica a fraterna relação da comunidade 

primitiva com Deus e com os homens. Para os Padres da 

Igreja, a palavra “irmão” designava os cristãos e também 

correspondia a uma mesma profissão de fé. É preciso notar 

que Koinonia não quer indicar apenas a existência de um 

grupo social, mas a vivência mesma dos cristãos entre eles, 

na sua comum dependência a Cristo e ao Espírito. Indica 

também a relação da Igreja com as outras Igrejas
116
. 

No tempo da Monarquia gregoriana, com Gregório VII 

(1073-1085), a eclesiologia se tornara mais centralizadora. 

Era uma época em que a Igreja se encontrava sob o poder dos 

leigos intervindo na nomeação de padres, bispos e até do 

papa. Época em que crescia a simonia e surgiam seitas 

gnósticas. O papa já não era somente o centro da unidade, 

mas a cabeça da Igreja. Gregório VII, no seu “Dictatus 

Papae” (1075) reivindica para si todo o poder. Desenvolveu-

se neste tempo uma teoria da primazia do Papa sobre os 

imperadores e os reis, verdadeira teocracia pontifícia
117
. A 

                                                 
116 Cf. Jerôme HAMER, L´Église est une communion, Paris, Cerf, 1962, p. 

191. Para Hamer a Koinonia aplicada à Igreja se abre em duas 

perspectivas: Uma que se volta para Deus e outra para os laços que unem 

os homens entre eles. A comunhão eclesial não se resume à uma semelhança 

na mesma fé crista, tampouco é uma realidade puramente interior ou 

simplesmente intencional. A comunhão é algo mais que engloba o “todo” e 

que envolve o ser e o agir do cristão em qualquer função que ele exerça 

na comunidade e na sociedade. 
117 Cf. Henrique Cristiano José MATOS, Intodução à História da Igreja I, 

Belo Horizonte, O Lutador, 51997, p. 250. 
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Igreja católica era identificada com o bispo de Roma e a 

instituição, como se fosse uma grande diocese, era toda 

centrada na figura do Papa, o monarca pontifício
118
. A Igreja 

tornou-se mais romana e mais jurídica, reforçando seus 

elementos societários. 

No Século XIII, Igreja e sociedade constituem um só 

mundo. Tomás de Aquino sublinha a dimensão comunitária da 

Igreja como “congregatio fidelium” e tem um forte sentimento 

de inclusão da Igreja no Cristo e da imanência do Cristo na 

Igreja
119
. 

No séc XVI, enfrentando os desafios do movimento da 

Reforma, a Igreja assumiu uma postura de defesa da 

instituição. Veio o Concílio de Trento (1545-1563) e por 

sentir a necessidade de reforçar sua visibilidade, a Igreja 

foi definida como sendo, antes de tudo, uma “sociedade” 

unida pela fé e pelo Espírito Santo nos corações. Torna-se 

famosa a declaração do Cardeal Roberto Belarmino que definia 

a Igreja especialmente pela sua visibilidade:  

“...Igreja é comunidade dos homens reunidos pela 

profissão da verdadeira fé, a comunhão nos mesmos 

sacramentos e sob o governo dos pastores legítimos [...] 

nenhuma virtude interior é requerida, mas somente a 

profissão exterior da fé e da comunhão dos sacramentos, 

coisa acessível a nossos sentidos”.
120

 

Já no séc XIX era acentuada a noção de Igreja como 

“sociedade perfeita” que se regula e se governa segundo suas 

próprias leis. Mesmo o Vaticano I foi preparado sobre as 

bases deste aspecto societário da Igreja. Uma noção 

piramidal da autoridade ocultava a dimensão de comunhão da 

instituição eclesial. Aos pastores cabia o governo e a 

manutenção da ordem. Aos leigos cabia o dever de seguir os 

ensinamentos de seus pastores e a dócil submissão a eles. 

                                                 
118 Cf. EccCom, p. 25. 
119 Cf. EccCom, p. 28. 
120 Apud RIGAL, EccCom, pp. 32-33. 
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Enfim, nos inícios do Século XX, cresceu uma 

eclesiologia centrada sobre a noção de Corpo Místico de 

Cristo. Seu cume se dá com a famosa Encíclica “Mystici 

Corporis” (1943) de Pio XII. Esta encíclica coroa uma série 

de esforços eclesiológicos que vêm dos inícios do século XIX 

com o movimento de “volta às fontes” (Escola de Tübingen 

etc.)
121

. É a Igreja pensada em sua unidade como Corpo 

Místico de Cristo. Prepara-se o surgimento da Eclesiologia 

de Comunhão enquanto tal. Estão em questão as noções de 

“Igreja” e de “Comunhão”. 

 

1.3 - Igreja e Comunhão 

Ao se perguntar pela Eclesiologia de Comunhão, logo 

salta ao pensamento a idéia de que se trata de um jeito de 

ser Igreja que leva à comunhão ou que a comunhão é um jeito 

de ser Igreja. É necessário precisar o que se entende por 

“Igreja” e o que se entende por “Comunhão”. 

A Igreja, Ekklesia, termo que no mundo grego 

significava “convocar” e que indicava a assembléia política 

do povo, na Septuaginta passou a significar a reunião 

litúrgica de Israel (o qahal Yaweh). Para os cristãos passou 

a significar a “assembléia convocada por Deus em Jesus 

Cristo”, quer em âmbito local ou universal
122
. Assim, a 

Igreja se define, antes de tudo, como uma convocação de Deus 

e não como simples fenômeno social. Ela inclui aspectos 

sociológicos como o da necessidade de se expressar, de se 

fazer reconhecer, de sair do anonimato, de protestar contra 

                                                 
121 Já para o Concílio Vaticano I Schrader e Franzelin haviam preparado 

um documento com o título de “Ecclesia esse corpus Christi musticum. Não 

foi adinate por motivos compreensíveis para a época. Depois da 1ª guerra 

mundial o movimento cresce com vários autores trabalhando a Igreja como 

“Corpo Místico de Cristo” Cf. Bilan de la Théologie du XXe. Siècle II, 

p. 412-431. 
122 Cf. Casiano FLORISTAN, “Igreja” In: ID et Tamayo-Acosta, Juan José, 

(Orgs.) Dicionário de conceitos fundamentais do Cristianismo, São Paulo, 

Paulus, 1999, p. 354. 
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a opressão, mas ultrapassa todos estes aspectos. Ela não é 

uma simples associação que reúne homens e mulheres por laços 

de amizade ou por interesses comuns. A Ekklesia é convocada 

por um “Outro” e aí se encontra a sua originalidade em 

relação aos outros grupos presentes na sociedade
123

. A Igreja 

se vê convocada pelo Pai, no Cristo, através da ação do 

Espírito Santo. A Igreja existe onde Deus reúne os “seus” e 

desde que Ele os reúna, ela existe. “Onde dois ou três 

estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles” (Mt 

18,20)
124
. 

A Igreja não nasce de sua própria iniciativa. Sua 

origem, sua fonte, não está em si mesma, mas em Deus. Ela é 

uma resposta a um apelo que vem de Deus, um apelo permanente 

e gratuito. Cada comunidade, cada celebração, cada 

assembléia existe graças ao dom de Deus. A Igreja é “um 

`receber´ antes de ser um `fazer´”
125
. “Deus escolheu os 

homens não como indivíduos somente, mas como membros de uma 

comunidade” (GS 32)
126
. Pensar a Igreja é pensar a comunidade 

dos filhos de Deus. A Igreja é o povo convocado por Deus que 

se reúne para celebrar a fé, para dar graças e acolher com 

alegria a presença do Senhor, o que se realiza de modo 

especial na Eucaristia, memorial de “ação de graças”. 

O termo Igreja enquanto “assembléia” (Laós) introduz a 

idéia de uma realidade dinâmica, movente, fruto da ação do 

Espírito que nela atua. A comunidade reunida pelo Pai, na 

força do Espírito constitui a comunidade dos discípulos de 

Jesus. – Veja o destaque trinitário - Assim, esta comunidade 

se vê encarregada de uma missão. Uma vez convocada e 

congregada pelo Pai, ela recebe a missão de também congregar 

                                                 
123 Cf. Jean RIGAL, L´Église obstacle et chemin vers Dieu, Paris, Cerf, 

19842, p. 71. 
124 Cf. DécÉgl, p. 20. 
125 EccCom, p. 72. 
126 Também LG nº 9 “Aprouve [a Deus] santificar e salvar os homens não 

singularmente, sem nenhuma conexão com os outros, mas constituí-los num 

povo, que o conhecesse na verdade e santamente O servisse”. 
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em nome do Pai, a serviço de Cristo, na força do Espírito. 

Ela deve ser sinal, revelação e realização deste “mistério” 

divino que a faz viver. Reunida para a fraternidade e para a 

comunhão, é sua missão fundar e estar a serviço da 

fraternidade. É sua missão ser comunhão entre os homens. 

Ao buscar o que se entende por “Comunhão”, o primeiro 

passo está na busca de seu enraizamento bíblico. Nas 

Escrituras, a comunhão entre Deus e a humanidade constitui 

um tema central que ultrapassa o puro emprego do termo 

“Koinonia”. Palavra do grego bíblico, Koinonia indica um 

pacto entre Deus e o homem. Porém, a Aliança entre Deus e os 

homens não se resume a um contrato bilateral, trata-se de um 

ato criador surgido do amor de Deus
127
.  

No Antigo Testamento, o termo Koinonia se refere a 

sacrifícios pacíficos de comunhão. Neste sentido, indica uma 

refeição tomada diante de Deus, na qual Koinonia seria antes 

o tomar consciência de estar na presença de Deus e não 

propriamente uma comunhão com Deus. Já no Novo Testamento, 

embora a Igreja não seja definida como Koinonia, este termo 

é freqüente e ganha especial importância. Fica ainda mais 

explícito que a comunhão tem sua origem em Deus. Ele mesmo é 

“comunhão trinitária”. É Deus, e não os homens, quem toma 

iniciativa e chama à comunhão. A Koinonia é iniciativa do 

Pai inteiramente fundada em Cristo e no Espírito. Paulo, com 

um pensamento mais cristológico, recorre à imagem da unidade 

dos membros em um mesmo corpo para expressar a união de 

Cristo com os fiéis. E o Espírito Santo é visto por Paulo 

como agente principal da unidade
128
. 

A Igreja, comunidade de fé, é formada pelos irmãos que 

acolhem a Palavra de Deus. É a comunhão de fé que distingue 

os cristãos das comunidades judaicas e dos grupos pagãos. A 

Koinonia se dá em “um só Senhor, uma só fé e um só batismo” 

                                                 
127 Cf. EccCom, p. 111. 
128 Cf. EccCom, p. 114. 
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(Ef 4,5) e toma corpo quando os que crêem se reúnem, 

sobretudo, para a celebração da Eucaristia, para partilhar o 

corpo e sangue do Senhor. É neste memorial que se edifica a 

unidade do corpo do Senhor em seus membros. “A Eucaristia é 

ordenada à comunhão”
129
. As orações, que são expressão desta 

fé comum, são necessárias para que a comunidade permaneça 

sempre em marcha. Esta comunhão também sofre tentações e 

riscos de rupturas constantes. Por isso, a plena comunhão 

nunca será alcançada aqui, mas será sempre uma tarefa a ser 

realizada que exigirá sempre novos aprofundamentos, até que 

se alcance a comunhão definitiva em Deus, quando Deus “será 

tudo em todos” (Cf. 1Cor 15,28). 

Estar em comunhão com Cristo significa participar de 

seu mistério, é “sofrer com Ele” (Cf. Rm 8,17), é ser 

crucificado com Ele (Cf. Gl 2,19). Portanto, a comunhão não 

provém de um ideal de amizade humana, mas das exigências de 

uma mesma fé. Assim, a Eucaristia será o sinal perene da 

comunidade de mesa, da comunhão com Deus
130
. A refeição com 

Cristo torna-se uma refeição aberta ao mundo e traz consigo 

uma necessária dimensão social. Aqueles que se põem em 

comunhão partilham as alegrias e as dores mutuamente(Cf. Hb 

10,33; 2Cor 1,6-7; Gl 5,13).Assim, uma vez destacados o 

sentido de “Igreja” e o sentido de “Comunhão”, depois de ter 

apontado o ressurgimento desta Eclesiologia e tendo 

percorrido “en passant” os traços históricos do conceito de 

comunhão, permanece a pergunta sobre os fundamentos da 

comunhão eclesial. 

 

2 – Os Fundamentos da Comunhão 

A comunhão não se funda em exigências sociológicas 

comuns às instituições humanas nem em simples princípios 

                                                 
129 Cf. EccCom, p. 115. 
130 Cf. EccCom, p. 117. 
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éticos. O fundamento da comunhão se dá na fé. ”É a fé que 

constitui o ser Igreja”
131
. A comunhão se impõe como um 

elemento constitutivo da vida eclesial. A comunhão eclesial 

deve espelhar-se na comunhão trinitária. Rigal apresenta o 

fundamento trinitário, sacramental e eclesiológico da 

comunhão. Aqui, contrastando com a apresentação de Rigal, 

optou-se por tratar do fundamento eclesiológico antes do 

fundamento sacramental por entender que o sacramento exige a 

vivência eclesial da fé e só nela encontra o seu pleno 

sentido. 

 

2.1 – O fundamento Trinitário 

A eclesiologia de comunhão se funda prioritariamente 

na comunhão trinitária e esta encontra seu fundamento 

radical nas “relações divinas” entre o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo. Nenhuma das três pessoas divinas existe sem 

sua relação com as outras duas. Esta relação é constitutiva 

da identidade trinitária. Rigal retoma as palavras de Santo 

Agostinho para explicitar esta íntima relação intra-

trinitária: “O Pai não é chamado pai, senão porque há um 

Filho e o Filho não é chamado filho senão porque há um Pai 

[...] nem um nem outro se referem a si mesmos, mas um ao 

outro”. E assim conclui que, da mesma forma, o Filho não 

existe nele mesmo, mas em sua relação com o Espírito
132

.  

“Dizer que a Igreja é um mistério de comunhão é 

sublinhar que os membros da Igreja participam da 

comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo”.
133

 

A partir desta inter-relação trinitária Rigal chega a 

concluir que a Igreja não é, primeiramente, composta de 

estruturas, mas de pessoas unidas na fé e no amor fraterno. 

O termo “comunhão”, antes de designar a instituição 

                                                 
131 Cf. EccCom, p. 129. 
132 Cf. DécÉgl, p. 67. 
133 Cf. EccCom, p. 130.  
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eclesial, designa o mistério da Igreja naquilo que ela tem 

de mais profundo, mais íntimo e mais missionário
134
. A 

dinâmica trinitária é, e deve ser sempre, a dinâmica 

eclesial. “A Igreja é relacional porque Deus, Uno e Trino, é 

relacional”
135

. Assim, independentemente de razões como o 

diálogo ecumênico que apela para a comunhão eclesial e 

independentemente dos riscos de uma explosão institucional, 

a comunhão se impõe como um elemento constitutivo da 

natureza e da vida da Igreja, daí que a teologia trinitária 

é a base da Eclesiologia de Comunhão
136
. 

A Eclesiologia de Comunhão transparece como 

prioritariamente fundada sobre uma teologia trinitária. Em 

seu mistério Deus é comunhão. Deus trino é o fundamento da 

comunhão eclesial. Na afirmação de São Basílio, “Deus é 

comunidade (Koinonian) do Espírito com o Pai e o Filho”
137
. 

Trata-se de uma comunhão na diferença: o amor, a 

generosidade e a perfeição, integrantes da natureza do Deus 

trino, fazem com que a diferença radical do Pai, do Filho e 

do Espírito torne possível uma verdadeira comunhão que não 

seja nivelamento ou uniformidade. A diferença se torna fator 

de mútuo enriquecimento e plenitude. 

A exigência para que “todos sejam um como Eu e o Pai 

somos um” (Jo 17,21) indica relação entre pessoas, não entre 

substantivos. Conseqüentemente, é a relação Pai-Filho que 

funda e nutre a relação Cristo-discípulos. É aderindo a 

Jesus que os crentes participam da comunhão de amor que une 

o Pai e o Filho. Eles estão de tal maneira unidos que se 

tornam para o mundo sinal por excelência da intervenção 

escatológica de Deus. Esta afirmação trinitária de Deus 

                                                 
134 Cf. EccCom, p. 130. 
135 Cf. DécÉgl, p. 68 
136 Cf. EccCom, p. 68. 
137 Apud Rigal, EccCom, p. 129. 
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conduz à afirmação de que a Igreja é feita para a 

comunhão
138
. 

Ao comentar a Lumen Gentium nº 01, que expressa o 

fundamento trinitário da comunhão, Rigal explicita que, pelo 

fato de o fundamento estar em Deus, a comunhão toma uma 

amplitude ilimitada: “ela não é somente a comunhão dos 

homens com Deus; e, por esta mesma razão, é a comunhão dos 

homens entre eles, mas em Deus”
139
. A originalidade da 

comunhão eclesial está aí, ela é teologal e fraternal: a 

união a Deus é o princípio fundante da união entre os 

irmãos. 

Para Rigal à semelhança da complementação entre um 

homem e uma mulher, na qual seres distintos e diferentes se 

unem, a dimensão antropológica e a dimensão eclesiológica se 

unem numa espécie de interação fecunda expressa na famosa 

trilogia trinitária do Vaticano II: “A Igreja é `Povo de 

Deus´, `Corpo de Cristo´, `Templo do Espírito´”
140

. 

Rigal mostra que a Lumen Gentium trata do mistério da 

Igreja a partir de uma visão “econômica” da Trindade, atenta 

à realização da salvação que vem de Deus e à sua 

manifestação no tempo histórico. O Pai nos chama à vida 

divina, cabe ao Filho realizar o desígnio do Pai e esta 

missão é atualizada de maneira própria pelo Espírito no 

curso do tempo
141
. O Concílio sublinha que a Trindade é a 

fonte, a obra e o fim da Igreja. A comunhão da Igreja se 

realiza na comunhão trinitária
142
. 

A fonte da comunhão fraterna entre os cristãos não se 

funda no homem, funda-se na comunhão entre o Pai, o Filho e 

o Espírito. É por isso que uma “eclesiologia de comunhão” 

tem força e pode renovar uma reflexão centrada sobre os 

                                                 
138 Cf. EccCom,p. 131. 
139 Cf. DécÉgl, p. 69. 
140 Cf. LG nº 17; AG nº 7; PO nº 1. 
141 Cf.LG nºs 2-4. 
142 Cf. DécÉgl, p. 65. 



69 

 

aspectos societários, jurídicos e institucionais da Igreja. 

A comunidade eclesial, considerada em relação ao mistério 

trinitário de Deus, é o sublime meio de descobrir sua 

identidade mais profunda, seu elo de vida, sua necessidade 

de conversão, sua condição itinerante e a missão que lhe é 

confiada. 

Apesar de muitas referências às pessoas divinas, Rigal 

acena para um “déficit trinitário conciliar”. O Vaticano II 

não chega a articular suficientemente as relações “ad intra” 

das pessoas divinas, o que carece de aprofundamentos 

teológicos. Por outra parte, isto demandaria tirar as 

devidas conseqüências de uma eclesiologia trinitária na vida 

institucional da Igreja e não permanecer, ainda de fato, 

numa acentuação cristológica unilateral marcada pela 

verticalidade de estruturas e pela centralização das funções 

hierárquicas e dos poderes. Para o autor, não é suficiente a 

desculpa de que o Concílio não pôde dizer tudo. As 

implicações de um devido aprofundamento das relações intra-

trinitárias das pessoas divinas são de extrema importância 

tanto no plano da reflexão teológica e da prática da 

comunidade eclesial, quanto para a unidade das Igrejas
143
. 

Rigal está também consciente dos riscos que acompanham 

esta noção de comunhão. Ela pode minimizar a dimensão 

histórica da Igreja com um discurso amenizante e 

desencarnado
144
. Para evitar esta redução na noção de 

comunhão, o equilíbrio teológico encontra-se no acento que 

deve ser dado à Encarnação, ao movimento da entrada do Deus 

trinitário na história humana. É em Cristo que Deus se 

manifesta historicamente. Esquecer a dimensão cristológica 

da Igreja favorece a elaboração de uma eclesiologia 

abstrata, ideal, “de pureza mística”, que não se realiza em 

nenhuma parte. Além disso, uma eclesiologia abstrata leva a 

                                                 
143 Cf. DécÉgl, pp. 66-67. 
144 Cf. DécÉgl, p. 69. 
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apagar o caráter histórico do corpo eclesial, cujas 

conseqüências são: esquecimento da sua condição itinerante; 

enfraquecimento da visibilidade institucional, da 

continuidade apostólica e do ministério ordenado
145
. 

Só se conhece o mistério trinitário pela sua 

“economia”, na medida em que é comunicado e que se torna 

manifesto à humanidade
146
. Por sua vez, as ações de Cristo e 

do Espírito são inseparáveis e correlativas. A Igreja nasce 

e vive sem cessar desta missão conjunta do Filho e do 

Espírito
147
.  

A comunhão, fundada na comunhão trinitária, se 

concretiza e se torna visível no encontro dos irmãos que se 

reúnem em assembléia, respondendo ao apelo de Deus como povo 

reunido. 

 

2.2 – O fundamento Eclesiológico 

Recorrendo à etimologia da palavra Igreja que 

fundamentalmente é “Assembléia”, Rigal acena para o fato de 

que a Igreja não é uma instituição estática por não poder se 

edificar, senão, pelo acontecimento sem cessar da 

celebração. Ele recorre à eclesiologia paulina para mostrar 

que este “agrupamento” para a celebração é constitutivo da 

Igreja. A Igreja para Paulo é, antes de tudo, uma 

“assembléia dos chamados”
148

. A Igreja não se encontra 

reunida de uma vez por todas. Ela é continuamente chamada a 

se deixar reunir por Deus em Jesus Cristo pela força do 

Espírito. A Igreja é animada por uma dinâmica de aproximação 

e de dispersão: é convocada por Deus e por Ele enviada ao 

mundo em missão. Estes dois movimentos: reunião e envio 

constroem a Igreja desde as suas origens e cada movimento 

                                                 
145 Cf. DécÉgl, p. 78. 
146 Cf. DV nº 02. 
147 Cf. DécÉgl, p. 70. 
148 cf. Rm 1,6; 8,28; 1Cor 1,2; 1,24. 
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conduz ao outro e anima o outro. O povo reunido é enviado em 

missão e a missão, por sua vez, implica o retorno dos irmãos 

à presença de Deus na comunidade que celebra sua vida na 

fé
149
. 

Ao estabelecer o fundamento eclesiológico da comunhão, 

Rigal atesta que a Koinonia não constitui um conjunto 

indiferenciado, mas que se constrói numa comunhão de Igrejas 

particulares que representa uma “comunhão de comunidades”. 

Deste modo, a Igreja é local e universal. Embora 

freqüentemente se destaque a dimensão universal e se 

negligencie o sentido da Igreja particular, o sentido da 

palavra “Ecclesia” designa uma comunidade local, cristãos de 

uma vida ou de uma região reunidos numa “Igreja 

doméstica”
150

. E ainda, Paulo, ao articular a dimensão 

universal e particular da Igreja, usa expressões lapidares 

como “A Igreja que está em Corinto” (1Cor 1,2; 2Cor 1,1), “A 

Igreja que está em Cencréia” (Rm 16,1). Estas formas 

adotadas pela Igreja primitiva querem expressar que cada 

Igreja particular é provida das propriedades da única Igreja 

de Deus e esta a manifesta. Importa lembrar que “a Igreja 

local tem tudo da Igreja, mas ela não é toda a Igreja”
151
. 

Igreja universal e Igrejas particulares se incluem 

mutuamente e mantêm entre si uma relação de reciprocidade. 

Rigal conclui que a diversidade das Igrejas locais não 

modifica a essência da Igreja, mas a atualiza. Cada Igreja é 

plenamente “Ekklesia tou Theou” que encarna o mistério da 

Igreja em comunhão com as outras Igrejas. Retomando o 

Decreto conciliar Ad Gentes: “Deve a Igreja particular 

representar de modo mais perfeito possível a Igreja 

                                                 
149 Cf. EccCom, p. 142. 
150 cf. Rm 16,5; 1Cor 11,18. 
151 Cf. EccCom, p. 143. 
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Universal”
152

. A Igreja local, portanto, deve viver na 

consciência da sua universalidade. 

A Igreja particular não irá encarnar autenticamente o 

mistério trinitário da Igreja senão se ela se constrói como 

uma comunidade viva e animada pelo Espírito de vida. A 

Eclesiologia de Comunhão não escapa das exigências de uma 

tradução institucional: a “conciliaridade”. A unidade do 

corpo eclesial resulta de ligações múltiplas que se 

estabelecem em diferentes níveis. Portanto, a comunhão da 

Igreja não se limita a uma dimensão espiritual e teológica, 

ela reclama também instâncias de funcionamento, estruturas 

que lhe permitam realizar-se
153

. 

A Igreja, enquanto comunhão, tem a missão de 

testemunhar no mundo o mistério de comunhão que a constitui 

e faz viver. Ela deve sinalizar e significar esta comunhão 

no mundo e para o mundo. A Igreja se converte em sacramento 

de comunhão.  

 

2.3 – O fundamento Sacramental 

A entrada na comunhão com Deus se opera pela fé – que 

é fundamentalmente acolhida da Palavra – e pelos sacramentos 

da fé. A Igreja é formada por cristãos que vivem dispersos 

no mundo. Esta confissão de fé comum cria entre os cristãos 

uma comunhão fundamental, mas o máximo de intensidade, de 

verdade, de visibilidade desta comunhão se dá na celebração 

sacramental. A comunidade eclesial se torna o sacramento, o 

sinal e instrumento da união íntima com Deus e da unidade de 

todo gênero humano
154
. O que é assim expresso na Gaudium et 

Spes:  

                                                 
152 AG nº 20. 
153 Cf. EccCom, p. 144. 
154 Cf. LG nº 01. 
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“A Igreja é o sacramento universal da salvação, 

manifestando e acolhendo por sua vez o mistério do amor 

de Deus para o homem”.
155

 

A Igreja está ligada ao desígnio de Deus como 

beneficiária, que acolhe de Jesus o dom da comunhão e também 

como servidora, aquela que anuncia a comunhão. É celebrando 

os sacramentos que a Igreja celebra sua comunhão com o Deus 

trino e se torna sacramento de comunhão. 

O batismo é o fundamento primeiro desta participação 

na vida trinitária. É por ele que os fiéis passam a fazer 

parte do Povo de Deus, (Laós tou Theou), formando um só 

corpo, quer “judeus ou gregos, escravos ou livres”
156
. Com o 

batismo, os fiéis são revestidos de Cristo e se tornam, 

homem e mulher, um só em Cristo
157
. Os batizados são 

incorporados ao Cristo e à Igreja que é o Seu corpo. O 

batizado é membro de Cristo e membro de Seu corpo que é a 

Igreja. Não se poderia separar a incorporação a Cristo e a 

incorporação a Igreja. Os fiéis são unidos a Cristo pelo 

Espírito Santo e assim religados a todos os que estão em 

Cristo: participantes da nova comunidade do Ressuscitado. 

Este laço indissolúvel e vital é pesado de implicações 

eclesiológicas e também ecumênicas, mas insuficientemente 

valorizado e pouco concretizado na prática eclesial. O 

batismo expressa o aspecto objetivo da comunhão eclesial que 

pode ser traduzido por “ter participação”, uma vez que o 

fiel é introduzido na participação da Igreja, o Corpo de 

Senhor
158
. O batismo confere a todos a comum dignidade de 

cristãos, partícipes do mesmo Corpo de Cristo que é a 

Igreja. 

O caráter de comunhão batismal é sublinhado, 

solenizado e prolongado no rito sacramental da confirmação 

                                                 
155 GS nº 45. 
156 Cf. 1Cor 12,13. 
157 Cf. Gl 3,27-28. 
158 Cf. EccCom, p. 137. 
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que marca a entrada na comunhão plena da Igreja. A 

confirmação manifesta e desenvolve o dom do Espírito 

recebido no batismo. Ela marca a entrada na comunhão plena 

da Igreja. Ela chama para uma fase determinante de 

integração no corpo eclesial, não no sentido de um 

preenchimento institucional, mas no sentido de colocar-se 

diante das realidades do mundo e nele viver plenamente o 

Evangelho. Os sacramentos do batismo e da confirmação 

conduzem à Eucaristia segundo a natureza da iniciação cristã 

que forma um todo: batismo, crisma, Eucaristia.  

A Igreja antiga percebeu rapidamente que sua plena 

realidade se constituía e se desenvolvia no seio da sinaxe 

eucarística. Assim, o corpo eucarístico constrói o corpo 

eclesial, diversificado, mas único. Através de uma análise 

filológica do termo “sinaxe”, Rigal chega à conclusão de que 

a reunião eucarística ou sinaxe torna-se o ponto focal da 

Igreja
159
. A sinaxe eucarística transcende e une todas as 

diferenças: quer sociais, raciais ou culturais. Igreja e 

Eucaristia são unidas por laços de comunhão. Pelo corpo 

eucarístico, os batizados entram na comunhão do Corpo do 

Senhor e o resultado desta comunhão é o corpo eclesial. “Que 

participando do Corpo e Sangue de Cristo, nós sejamos 

reunidos, pelo Espírito Santo, em um só corpo” é o que se 

reza na segunda Oração Eucarística. 

Rigal destaca que cada Eucaristia não apenas constrói 

a Igreja local, mas estabelece comunhão com a Igreja 

inteira. Assim, através da Eucaristia, a Igreja universal é 

imanente à Igreja local. 

“A unidade da Igreja não se funda sobre 

estruturas administrativas, mas sobre a partilha do 

alimento do Senhor. A Igreja é comensalidade”.
160

 

                                                 
159 Cf. EccCom, p. 138. 
160 Cf. EccCom, p. 139. 
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Ao celebrar o memorial do Senhor, a Igreja local é 

sacramentalmente comunhão da Igreja em sua totalidade. Aí se 

dá a manifestação do “mystérion”, do desígnio eterno de Deus 

em toda sua amplitude: “A Eucaristia significa a 

catolicidade ilimitada da Igreja”
161
. Esta comunhão se 

desenvolve também para a dimensão horizontal, pois não se 

pode estar unido a Cristo e permanecer distante dos homens 

como atesta o ensinamento dos Padres da Igreja. 

Pela Eucaristia a Igreja se torna um povo de irmãos, 

membros uns dos outros e solidários da humanidade. A 

Eucaristia convoca a uma comunhão de vida com os irmãos. 

Mais ainda, não se pode dissociar a celebração eucarística 

das suas implicações éticas diante dos irmãos. Fato 

importante é que a celebração termina com um envio ao mundo. 

É no mundo que a Igreja deve sinalizar a comunhão com Deus e 

com os irmãos. A missão sem celebração se esvazia, a 

celebração sem missão torna-se estéril e perde a 

credibilidade
162
. 

Depois de apresentar os fundamentos da Eclesiologia de 

Comunhão, Rigal procura destacar os riscos de desvios aos 

quais ainda está sujeita esta eclesiologia. 

 

3. Riscos de Desvios 

Jean Rigal apresenta a comunhão eclesial como uma 

realidade ainda não acabada, sujeita a questionamentos e 

aprofundamentos, como um depósito sempre aberto e, por isso, 

corre risco de se desviar para expressões e formas que talvez 

tenham a aparência de comunhão, mas que não a configuram 

verdadeiramente. Daí os riscos de desvios. A centralidade gera 

a busca da uniformidade. A uniformidade gera fechamento e o 

fechamento leva a reações de fuga como a espiritualização. 

                                                 
161 Cf. EccCom, p. 141. 
162 Cf. EccCom, p. 141. 
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3.1 – A Centralização 

Para Rigal, uma maldosa eclesiologia parece 

identificar comunhão e centralização. É verdade que o 

Vaticano II não regulou a difícil questão dos limites 

concretos da autoridade e do poder do bispo de Roma em 

relação aos outros bispos. Porém, a centralização pode levar 

a pensar que a Igreja está submetida à lei de uniformidade, 

à maneira de um estado totalitário governado por um monarca 

absoluto. Para evitar cair na centralização, Rigal propõe 

recuperar a importância da Igreja local, e o devido 

exercício da autoridade na Igreja. 

Há muito tempo a eclesiologia da Igreja Universal tem 

prevalecido em detrimento das Igrejas continentais, 

nacionais ou particulares que são as dioceses. Catolicidade 

e comunhão são inseparáveis. A catolicidade é um aspecto da 

comunhão, ela significa a comunhão na diversidade histórica, 

geográfica e cultural na qual se realiza a salvação. É a 

comunhão - e não a soma ou a confederação - de todas as 

Igrejas locais que constitui a catolicidade da Igreja de 

Deus. “Se a comunhão não reconhece a diversidade ela não 

pode ser católica”
163
. Para evitar a centralização 

autoritária, é necessário situar melhor teologicamente a 

ligação do bispo com a Igreja diocesana. É o bispo local e 

não o bispo de Roma que recebeu do Espírito o encargo de 

construir e guardar na fé e na comunhão a Igreja local que 

está fora de Roma. Caberá ao bispo da Igreja local estar em 

comunhão com a Igreja de Roma, o centro da unidade que 

“preside à caridade”
164

.  

Nas origens da Igreja, a autoridade da Igreja era 

exercida sobre uma tríplice forma; a da autoridade pessoal, 

a da autoridade colegial e a da autoridade sinodal ou 

                                                 
163 Cf. EccCom, p. 230. 
164 Cf. EccCom, p. 232. “...le centrun unitatis que `preside à la 

charité´” 
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comunitária. Em nossos dias, a primeira é mais familiar e 

indica a autoridade do Papa, do bispo, do padre; a segunda 

começa a ser conhecida e reconhecida com o sínodo romano, os 

sínodos continentais, as conferências episcopais e os 

conselhos presbiterais; a terceira se faz às apalpadelas em 

seus primeiros passos com os sínodos diocesanos, comissões 

de estudo sobre problemas sociais e com os conselhos 

pastorais. A autenticidade da comunhão eclesial depende do 

exercício simultâneo destes três modos de autoridade numa 

espécie de mútua inclusão. A devida articulação destas três 

formas do exercício da autoridade reduz os riscos de 

centralização e reforça o exercício da comunhão eclesial
165
.  

A centralização vê na uniformidade, mesmo que 

equivocadamente, um sinal da unidade. Daí a centralização 

tender à uniformidade. 

 

3.2. A uniformidade 

A diferença é enriquecedora. Para Rigal, a diferença 

não significa independência como se fosse, por si, oposta à 

comunhão. Por outro lado, a comunhão não equivale à 

uniformidade. É a diferença que dá valor à unidade
166
. Rigal 

apresenta duas razões para não identificar a comunhão à 

uniformidade. 

a) A unidade é plural. 

Hoje, o mundo é cada vez mais diversificado, mais 

plural, quer pela influência da mídia que abrevia as 

distâncias, quer pela independência dos países colonizados, 

quer pelo reconhecimento da diversidade das culturas, quer 

pelo valor do diálogo e ainda pelo desejo de autonomia e de 

liberdade presente nas pessoas. Esta enorme diversidade 

também atinge o universo eclesial e provoca reações, ora de 

                                                 
165 Cf. EccCom, p. 233. 
166 Cf. EccCom, p. 213. 
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aprovação, ora de reprovação. Há confusão sobre a noção de 

“unidade eclesial” que é vista, não raro, de maneira fixista 

e interpretada como uniformidade. A expressão da fé é plural 

e, por si só, não se opõe à unidade. Veja que o evangelho é 

um, mas em quatro diferentes testemunhas, cuja diversidade 

confere à pessoa e à mensagem de Jesus maior profundidade e 

densidade. 

“Não é acabando com as diferenças que se progride 

na unidade, mas favorecendo suas expressões e sua 

confrontação em referência a um ‘credo comum’”
167

. 

 

b) A unidade está sempre em construção. 

Esta é a segunda razão para não identificar comunhão e 

uniformidade. A concepção objetivista e fixista da unidade é 

uma herança que leva a confundir a ortodoxia com 

conformismo, a tradição com as idéias recebidas e o imóvel 

com o imutável. Na verdade a comunhão não existe ainda em 

sua plenitude, trata-se de uma unidade que vai se fazendo 

possível em Jesus Cristo. É um “já” enquanto muitas 

expressões da unidade vão confirmando a comunhão, ou seja, é 

o trecho do caminho percorrido e um “ainda não”, um caminho 

a percorrer, no sentido que a plenitude da comunhão só 

acontecerá escatologicamente quando “Deus será tudo em 

todos” (Cf. 1Cor 15,28). 

Se há duas razões para não identificar comunhão e 

uniformidade: há três condições para uma melhor compreensão 

da comunhão. 

a) passar de uma lógica unilateral para um 

princípio de conciliaridade. 

O diálogo foi um tema central na renovação conciliar. 

O Concílio Vaticano II colocou a Igreja em diálogo com a 

sociedade contemporânea. O espírito do Vaticano II é marcado 

                                                 
167 Cf. EccCom, p. 219. 
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por uma abertura ao mundo moderno. Para Rigal parece 

inconcebível que a comunidade eclesial se abra ao diálogo 

com a sociedade se ela se mostra incapaz de o praticar 

intra-eclesialmente. A unilateralidade recusa a discussão 

aberta e se fecha ao diálogo. Na realidade, ela se esforça 

por apagar as diferenças e prefere o esconderijo e o 

isolamento no desejo de nada dever a ninguém. 

A conciliaridade
168

 significa mais que abertura ao 

diálogo, é aceitar ser mudado pelo encontro com o diferente. 

A conciliaridade não se exprime somente através da atividade 

dos concílios. É uma dimensão ontológica da constituição 

eclesial que se atualiza também em outros fenômenos, um ato 

é colegial somente quando a vontade de cada um, perdendo a 

própria relevância autônoma, é integrada na vontade do 

colégio. A conciliaridade não tende a coagir o exercício 

pessoal-individual do poder, mas conferir-lhe uma dimensão 

mais vasta e mais perfeita em função da unidade eclesial
169
. 

É ter a certeza de que cada comunidade constitui uma célula 

viva da Igreja e que nela se manifesta o mistério da Igreja, 

mas nenhuma comunidade, grupo, movimento ou Igreja 

particular pode pretender ser toda a Igreja. Ela tem 

necessidade das outras e é necessária às outras. “A unidade 

de comunhão se constrói numa mútua interpelação”
170
. 

 

                                                 
168 Para um aprofundamento sobre a noção de conciliaridade há um 

importante estudo de Giafranco CALABRESE, La Sinodalità e la 

Conciiarità: modello ecclesiale e profetico del mistero di Dio nella 

storia. In: Per Un´Eccesiologia Trinitaria: Il mistero di Dio e il 

mistero della Chiesa per la Salvezza dell`uomo. Bologna, Dehoiane, 2000, 

pp. 141-179. Também E. CORECCO, “Sinodalità”, In: Nuovo Dizionário de 

Teologia, pp 1466-1496. 
169 Cf. E. CORECCO, “Sinodalità” In: Guiseppe BARBAGLIO e Severino 

DIANICH (Orgs.) Nuovo Dizionario di Teologia, Roma, Paulinas, 1979, pp. 

1483-1484. 
170 Cf. EccCom, p. 222. 
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b) Discernir o relativo do essencial 

Baseando-se no Decreto Conciliar Unitatis Reintegratio 

nº 11, que aborda a existência de uma “hierarquia das 

verdades” da doutrina católica, Rigal afirma que esta 

passagem convida a receber de forma renovada as fórmulas 

dogmáticas e convida a não colocar tudo sobre o mesmo plano. 

É preciso discernir o que é relativo e circunstancial do que 

é essencial.  

 

c) Reconhecer o direito de não concordar 

(“droit au désaccord”). 

Este direito se funda na complexidade objetiva da 

verdade. Existe o direito e o dever, de pessoas e 

consciências, de procurar uma verdade sempre mais completa. 

Esta busca levará em conta primeiramente o bem da Igreja no 

sentido de que cada um recebe o dom de manifestar o Espírito 

em vista do bem de todos
171

. Posições diferentes e até 

contraditórias podem ser um caminho que conduz a uma verdade 

mais plena. 

O diferente representa uma ameaça à uniformidade, esta 

tende, pois, ao fechamento. 

 

3.3 – O Fechamento 

Todo grupo tende a reafirmar-se a si mesmo: ele 

obedece antes a uma necessidade de reconhecimento, de coesão 

interna, de segurança, de bem-estar pessoal e coletivo. É 

como se fosse regido pela força centrípeta que faz tudo 

convergir para o centro. Esta tentação ao fechamento é ainda 

mais forte num mundo inseguro e em busca de razões para 

viver. Rigal acena para o fato de que muitos, sobretudo os 

jovens, estão mais preocupados é com assegurar a própria 

                                                 
171 Cf. 1Cor. 12,7. 
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identidade num mundo secularizado. Esta preocupação leva à 

procura de afirmações doutrinárias firmes, à necessidade de 

interioridade, a um ressurgimento espiritual, à demanda de 

uma maior visibilidade social. Em uma palavra, leva o grupo, 

comunidade ou movimento a uma atitude de fechamento, de 

voltar-se sobre si mesmo, um campo propício aos 

fundamentalismos. 

Porém, a fé cristã, em sua própria natureza, é 

caracterizada por uma abertura ao outro e aos outros. 

Somente a alteridade, a abertura ao outro, a relação com o 

diferente podem definir a própria identidade da pessoa ou do 

grupo. “A identidade cristã não se estabelecerá jamais no 

isolamento e na própria singularidade”
172
. 

Também as comunidades muito marcadas pelo afetivo e 

emocional trabalham com um papel terapêutico e dão a ilusão 

de uma comunhão não somente calorosa mas profundamente 

espiritual. Porém, pode-se cair em uma comunhão 

“narcisística” que procura antes o próprio bem-estar e se 

satisfaz com o alívio interior de suas preocupações sociais. 

Uma atitude na qual se mantém indiferente aos outros irmãos 

e que não faz mais que exprimir, na religiosidade, a própria 

subjetividade. Isto revela uma distância em relação à 

verdadeira fé cristã que implica a descoberta e o 

desenvolvimento de uma relação aberta com Deus e com os 

irmãos. O encontro com o Deus “Comunhão” em três pessoas 

deve levar ao encontro com os outros, sobretudo com os mais 

necessitados. Este encontro com Deus deve também conduzir a 

um serviço à humanidade num compromisso histórico efetivo. O 

fechamento religioso não é sinal de comunhão, mas de 

esclerose eclesial. 

 

                                                 
172 Cf. EccCom, p. 240. 
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3.4 – A Espiritualização 

Uma concepção espiritualista da Igreja minimiza a 

dimensão histórica. Se por um lado a Igreja é dom de Deus, 

por outro lado é construção dos homens e não pode ficar 

desencarnada da história. Ignorar a historicidade é cair 

numa eclesiologia de comunhão de cunho puramente 

essencialista que se desliga do concreto da vida. A Igreja 

comunhão deve acolher e exaltar todo verdadeiro valor 

humano
173
. 

A mensagem cristã perde sua força de penetração se ela 

negligencia as aspirações e as grandes aquisições do mundo 

moderno como: o respeito às identidades, o direito à 

liberdade de pensamento e de expressão, a conquista dos 

processos democráticos, a importância dada ao corpo, o 

reconhecimento da igualdade do homem e da mulher. “A Igreja 

não pode levar nada ao mundo se ela não aceita receber 

dele”. É um dos apelos do Concílio Vaticano II
174
. Na 

verdade, a espiritualização da noção de comunhão pode 

suspender a comunhão no lugar de submeter-se às suas 

exigências. Geralmente este tipo de desvio é ignorado, 

minimizado ou recusado pelas correntes espiritualistas. É 

como se a eclesiologia de comunhão representasse uma 

realidade abstrata ou puramente mística, apenas intencional, 

sem incidência institucional
175

. 

 

 

4 – A comunhão Eclesial 

Na comunhão eclesial é importante que as funções e 

ministérios sejam devidamente compreendidos. A definição do 

papel do leigo, sua função e participação no ministério e a 

                                                 
173 Cf. RM nº 52. 
174 Cf. GS nº 44. 
175 Cf. EccCom, p. 243. 
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articulação da sua presença junto à hierarquia são de grande 

importância para a construção da comunhão eclesial.  

 

4.1. Tríplice função 

Rigal destaca que a tríplice função: sacerdotal, 

profética e real, não está reservada apenas aos que exercem 

os “poderes sagrados”. Tendo sido anunciada desde a Antiga 

Aliança e revelada em Jesus Cristo, esta tríplice função 

cabe, primeiramente, ao povo de Deus por inteiro e a cada um 

dos seus membros, segundo a diversidade dos carismas e dos 

ministérios. O autor analisa a evolução da formulação destas 

funções desde o contexto vétero testamentário, passando por 

sua configuração em Cristo: Sacerdote, Profeta e Rei, que 

abre novas perspectivas, entre outras áreas, para a 

eclesiologia de comunhão.  

O Vaticano II reconheceu e proclamou que cada 

batizado, bem como a Igreja inteira, exercem as funções 

profética, sacerdotal e real
176
. A linguagem conciliar 

esconde sempre um campo redutor: para os ministros ordenados 

ela torna-se “ensinamento – culto – governo”
177

. Este esquema 

será parcialmente retomado pelo Código de Direito Canônico 

nº 1008 e pelo Catecismo da Igreja Católica números 888 a 

896. Em segundo lugar, as três funções não são 

suficientemente relacionadas entre si, mas, quase 

unicamente, tomadas no seu conteúdo específico. A inter-

relação desta trilogia é tarefa indispensável para a 

eclesiologia de comunhão. Isto se deve ao fato de que, se 

uma eclesiologia é muito marcada pela função sacerdotal, ela 

corre risco de se tornar cristocêntrica; por outro lado, uma 

pneumatologia exclusiva se polariza sobre a função profética 

                                                 
176 Cf. LG nº 10-16; 25-29; 31-36. 
177 Cf. LG nº 25-27. 
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e ainda, um poder muito forte tende a promover uma Igreja 

monárquica
178

. 

Segundo Rigal, a função “profética” tem a missão de 

desenvolver a unidade da fé, discernir os caminhos de 

santidade, reunir na diversidade o povo universal e 

proclamar a palavra transmitida pelos Apóstolos; a função 

“sacerdotal” permite viver e realizar a reunião litúrgica, 

viver a reconciliação, transmitir sacramentalmente o perdão 

de Deus e assegurar o laço da caridade; a função “real” se 

esforça por construir a comunhão do povo eclesial, fazer 

reinar a justiça e a paz, promover a liberdade dos filhos de 

Deus.  

“A trilogia não poderá jamais ser reduzida a 

simples considerações funcionais, a serviço do bom 

andamento das comunidades. Ela não pode encontrar sua 

coerência e seu dinamismo, senão, se ela é levada, 

nutrida, guiada pela eficácia da lei do Amor vivida em 

todas as suas dimensões graças ao sopro vivificante do 

Espírito de comunhão.”
179

 

Esta trilogia é a base para o exercício do ministério 

de comunhão que é confiado a cada batizado e à Igreja 

inteira, sacramento de comunhão
180
. 

 

4.2 - A Igreja, sacramento de Comunhão 

A Igreja não existe para si mesma, ela existe para a 

missão: “congregar na unidade todos os filhos de Deus 

dispersos” (Jo 11,52). A fonte trinitária da comunhão abre a 

Igreja, a comunidade dos cristãos, para a missão. Neste 

sentido, não basta estabelecer uma comunhão interna. A 

missão exige uma abertura para o mundo. A Igreja tem por 

missão anunciar ao mundo o desígnio de comunhão formado pelo 

Pai, realizado em Jesus Cristo, atualizado pelo poder do 

Espírito Santo. 

                                                 
178 Cf. EccCom, p. 271. 
179 Cf. EccCom, p. 277. 
180 CF. EccCom, pp. 275–276. 
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A Igreja é chamada a ser sinal de comunhão, deve viver 

a comunhão internamente e também sinalizá-la para o mundo. 

Assim, Rigal defende que a comunhão com Deus não será 

autêntica, senão pela comunhão com os oprimidos e 

humilhados; a comunhão com Deus e a comunhão com os pobres 

são indissociáveis. A promoção do laço social e a promoção 

das relações de partilha e de solidariedade representam uma 

dimensão constitutiva de uma Igreja comunhão: “germe de 

unidade para o conjunto do gênero humano” (LG nº 01)
181

. 

A eclesiologia de comunhão também abre mais a Igreja 

para o Ecumenismo. O Espírito Santo que é o princípio da 

unidade motiva a aproximação aos outros crentes, não numa 

perspectiva de “retorno”, mas na busca de uma maior 

aproximação, respeitando a diversidade e mantendo a abertura 

ao diálogo. Esta proximidade pode ajudar a todos a vivenciar 

melhor os dons recebidos do Espírito. Uma “unidade na 

diversidade” que não é simples co-existência pacífica, mas 

busca de uma conversão interior e também busca de mudanças 

no funcionamento das instituições eclesiais como, por 

exemplo, o exercício da autoridade na Igreja. Isto exige 

escuta recíproca, mútua interpretação, diálogo honesto e 

sincero. Numa palavra, exige a conversão de ambos os lados, 

exige a conversão para a unidade: 

“A Koinonia não é um meio, um instrumento a 

serviço da aproximação das Igrejas, ela é o fundamento 

mesmo da unidade”.
182

 

Com relação ao Ecumenismo, Rigal mostra que a 

eclesiologia de comunhão é o ponto alto para o diálogo 

ecumênico e resume quatro pontos mais importantes: 

a) O vaticano II não entrevê a unidade das Igrejas num 

sentido de uma absorção de um grupo por outro, mas numa 

comum referência à vontade de Cristo que instituiu “uma só e 

                                                 
181 Cf. EccCom, p. 344. 
182 Cf. EccCom, p. 374. 
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única Igreja” (UR nº 1). O ecumenismo é o apelo permanente 

do provisório das Igrejas e de sua necessidade de conversão 

e de reforma contínuas. A grande tentação da Igreja seria 

esperar que apenas o outro se convertesse. 

b) A eclesiologia de comunhão representa a melhor 

maneira de superar a dicotomia tradicional entre o local e o 

universal. A unidade da Igreja não se constrói pela 

ordenação de círculos concêntricos na qual o centro de 

gravidade passa por Roma, Constantinopla ou qualquer outro 

lugar, mas numa comunhão de Igrejas. No campo eclesial, 

ninguém está sozinho e ninguém é tudo
183
. Uma comunidade 

isolada das outras não pode pretender ter um status 

eclesial. “A única Igreja de Deus é a comunhão de 

Igrejas”
184
. 

c) A relação entre as dimensões sinodal, colegial e 

pessoal da comunhão eclesial é objeto de diferentes buscas. 

A Igreja católica privilegiou a dimensão pessoal em 

detrimento das outras. O equilíbrio implica uma conversão de 

todas as instâncias. 

d) No movimento ecumênico o acento trinitáiro dá toda 

sua profundidade às noções de unidade e de comunhão das 

Igrejas. A noção de comunhão convida a ultrapassar uma 

instância jurídica, societária, centralizadora para 

acentuações mistéricas, ministeriais, ecumênicas e 

escatológicas
185
. 

 

4.3 - A centralidade da Eucaristia. 

Para afirmar a centralidade da Eucaristia na 

eclesiologia de comunhão, Rigal se apóia no teólogo russo 

Nicolas Afanassieff, segundo ele, a Igreja deveria ser 

                                                 
183 Cf. 1Cor 12. 
184 Cf. DécÉgl, p. 72. 
185 Cf. DécÉgl, pp. 72-73. 
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definida nas perspectivas de uma eclesiologia eucarística: 

“A Igreja se manifesta em sua plenitude e na sua unidade na 

assembléia eucarística de cada comunidade”. Essa 

eclesiologia eucarística é desenvolvida a partir de um 

axioma inspirado em Inácio de Antioquia: “Lá onde se reúne 

uma assembléia eucarística, lá está a Igreja, porque lá está 

o Cristo”
186

. Rigal apresenta as críticas de Zizioulas, 

teólogo ortodoxo, às posições do teólogo russo por não 

articular devidamente Igreja local e Igreja universal, 

negligenciando os critérios de eclesialidade para que a 

Igreja local possa ser devidamente considerada “una, santa, 

católica e apostólica”
187
. 

Para Zizioulas, a Eucaristia é o coração da Igreja e é 

nela e por ela que se realizam a comunhão e também a 

alteridade. É na Eucaristia que se encontram todas as 

dimensões da Comunhão. É na Eucaristia que Deus se entrega e 

se comunica a nós e, assim, entramos em comunhão com Ele. 

Como participantes neste sacramento, entramos na comunhão 

uns com os outros e também toda a criação, através do homem, 

entra em comunhão com Deus. Acontece na Eucaristia a 

comunhão vertical e horizontal ao mesmo tempo. Tudo isso 

acontece pelo Pai, em Cristo e no Espírito.  

Porém, a Eucaristia não santifica apenas a comunhão, 

ela santifica também a alteridade. Nela a alteridade deixa 

de ser fonte de divisão e passa a explicitar a riqueza do 

diferente como nos confirma o autor ortodoxo: 

“...uma Eucaristia que excluísse, de uma maneira 

ou de outra, os que são diferentes pela raça, sexo, 

idade, ou profissão, seria uma falsa Eucaristia [...] A 

Eucaristia deve incluir todos, pois é nela que pode ser 

transcendida a alteridade natural ou social. Uma Igreja 

que não celebra a Eucaristia desta maneira corre o 

risco, inclusive, de perder sua catolicidade.”
188

 

                                                 
186 Cf. Nicolas AFANASSIEFF, apud Jean RIGAL, EccCom, p. 185. 
187 Cf. Ibidem, p. 185-186. 
188 Cf. ZIZIOULAS, apud Jean RIGAL, EccCom, p. 187. 
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Neste sentido, os ortodoxos parecem acentuar ainda 

mais a centralidade da Eucaristia para a comunhão eclesial. 

Para Zizioulas sem a comunhão na vida da Igreja e sobretudo 

sem a participação na Eucaristia, a plena comunhão é 

impossível. Enfim, “a Eucaristia é verdadeiramente o foco da 

Igreja local”.
189

 

Além disso, é a Eucaristia que realiza a síntese entre 

história e escatologia, entre o “já” e o “ainda não”. Ela 

constitui o momento em que, pelo Espírito Santo, a história 

presente é assumida e o mistério celebrado é antecipação do 

Reino definitivo. O eschaton entra na história, ou seja, a 

Eucaristia é, pois, história e escatologia, memória de 

Cristo e realidade do Reino. 

 

4.4 – O Ministério de Comunhão 

 “Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos 

apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às 

orações” (At 2,42). Deste texto, decorrem três componentes 

essenciais à comunhão: a mesma fé, o mesmo culto e a vida 

fraterna. É a fé que anima, constrói e funda a comunidade. 

Os irmãos se reúnem para responder a um apelo divino que 

sabem ser comum a todos. Por seu dinamismo próprio, a 

Eucaristia é uma exigência de fraternidade que não conhece 

fronteiras e que se abre à universalidade (1Cor 10,17).A 

comunhão fraterna indica a união dos espíritos e dos 

corações que se abrem para a partilha dos bens. Nesta 

partilha está a autenticidade de uma comunhão fraterna
190
. 

Historicamente, o serviço de comunhão se tornou um 

fator de uniformidade e levou a uma exagerada centralização 

do papel pessoal do papa em relação a outras instâncias. 

Mas, não se pode esquecer que o ministério de comunhão é 

                                                 
189 Cf. Ibidem, p. 189. 
190 Cf. EccCom, pp. 122-127. 
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missão confiada a todos os batizados. Todos são artesãos, 

são construtores da comunhão. 

a) A comunhão dos fiéis. 

Rigal mostra que a LG nº 12 inscreve a função 

profética de todos os fiéis na dimensão comunitária da 

Igreja. Ele sublinha que o “sensus fidei” indica uma atitude 

ativa que coloca em relevo a circularidade que se exerce 

entre o magistério eclesial e os fiéis. O sensus fidei 

repousa sobre a vocação batismal e conserva a identidade 

cristã. Ele pode ser definido como a consciência cristã ou 

como uma sensibilidade autenticamente cristã
191
. O sensus 

fidei é primeiramente aquele de todo cristão fiel ao seu 

batismo, mas ele se alarga abraçando o conjunto dos fiéis e 

torna-se então o “sensus fidelium” que se manifesta por um 

consenso parcial ou universal.  

b) A comunhão de culto 

 “As ações litúrgicas não são privadas, mas 

celebrações da Igreja que é o sacramento da unidade”
192

. O 

sacerdócio que a Escritura atribui ao povo de Deus não é 

individual, mas sim coletivo e indivisível. Trata-se de um 

povo sacerdotal que pela ação de graças, pela oferenda de um 

sacrifício espiritual ou de uma vida “em justiça e 

santidade”, celebra a comunhão diante de Deus e dos homens 

(Rm 12,11).  

c)A comunhão de vida.  

Esta não procura apagar as diferenças, antes, convoca 

à comunhão. Ela não se identifica a uma reunião de amigos, 

nem pertence apenas à ordem ética, mas está na ordem da 

comunhão teologal, é o encontro dos irmãos de fé com Deus. A 

Igreja é feita de comunidades onde as pessoas aprendem a 

amar-se, a sair de si mesmas em direção ao “Outro” e aos 

                                                 
191 Cf. EccCom, pp. 285-287. 
192 SC nº 26. 
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outros. “Este movimento centrífugo faz parte da constituição 

da Igreja”
193

.  

A colegialidade episcopal é outra dimensão 

constitutiva de toda a Igreja. Ela pode ser definida como “o 

laço radical que associa todo bispo a seus colegas na ordem 

episcopal, fazendo-o membro de um corpo”
194

. Mesmo não usando 

o termo “colegialidade”, afirma Rigal, o Vaticano II é claro 

em sua doutrina sobre esta questão. É de se destacar a 

importante virada operada pelo Concílio ao definir que o 

poder dos bispos não vem do bispo de Roma, mas imediatamente 

do Cristo. Os bispos são “vigários e legados do Cristo”
195
. 

No entanto, Rigal ainda destaca três limites do Vaticano II 

sobre a colegialidade: a) ela se torna prioritariamente 

dirigida sobre a relação com a primazia; b) ela se polariza 

sobre o serviço da Igreja universal em detrimento das 

Igrejas locais; c) ela se mostra exageradamente atenta a 

clarear as questões de atribuição de poder. Em suma, a 

colegialidade ainda não se insere suficientemente numa 

comunhão de Igrejas, numa verdadeira eclesiologia de 

comunhão.  

O bispo de Roma, por sua vez, não é um “super bispo”, 

mas aquele que recebeu a missão de conservar a unidade da 

Igreja. É aquele que, segundo Inácio de Antioquia, “preside 

à caridade”, e o poder de governo conferido a ele pela 

ordenação episcopal não toma dimensão primacial senão com a 

ação sinodal pela qual foi eleito bispo de Roma. 

 

4.5 – Comunhão do Povo de Deus196 

Mesmo acenando para os riscos de desvios a que está 

sujeita a comunhão e para o devido acento que deve ser dado 

                                                 
193 Cf. EccCom, p. 297. 
194 Cf. EC, p. 302. 
195 LG nº 17 
196 Cf. José COMBLIN, O povo de Deus, São Paulo, Paulus, 2002. 
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à Encarnação para que a noção de “comunhão” não fique 

desencarnada, na obra de Rigal não aparece uma articulação 

do conceito de “comunhão” com o conceito de “Povo de Deus”. 

Isto não é uma questão menor. Pe. Comblin apresenta os 

limites do conceito de comunhão em relação ao conceito de 

“Povo de Deus” quando tomados como categoria eclesiológica. 

O conceito de “comunhão” é mais restrito que o de 

“Povo de Deus”. Apesar de ser acusado de sociologismo, 

secularismo e reducionismo, é um conceito bíblico e mais 

abrangente. Comunhão é um conceito que se refere ao aspecto 

invisível. A comunhão diz da unidade das pessoas divinas: 

Pai, Filho, Espírito Santo. Essa unidade, bem como a 

comunhão entre as pessoas humanas é uma unidade invisível. 

Ainda que os sacramentos, a Palavra de Deus, os ministérios 

e a vida do povo de Deus sejam sinais visíveis, essa 

comunhão é invisível. O tema da comunhão não expressa a 

natureza humana da Igreja a menos que se reduza o humano aos 

meios de salvação. A doutrina, os sacramentos, o governo são 

sinais de comunhão, mas não a comunhão. 

Comunhão é um tema que leva a voltar à 

espiritualização da Igreja e, conseqüentemente, a uma Igreja 

mais desencarnada. Uma Igreja puramente comunhão carece de 

corpo, de matéria, não se insere na história humana. “Uma 

comunhão não tem história”
197
, “não é humana”

198
. Para 

Comblin, “a tendência da hierarquia é espiritualizar a 

Igreja, silenciar a sua realidade humana, ou exaltá-la como 

realidade de comunhão”
199
.  

Além disso alerta que é preciso levar em conta a 

ambigüidade da comunhão na Igreja católica. Pode haver uma 

comunhão vertical e outra horizontal. A primeira seria feita 

pela hierarquia tendendo à submissão, especialmente ao Papa. 

                                                 
197 Ibidem, p. 127. 
198 Ibidem, p. 128. 
199 Ibidem, p. 128. 
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A conseqüência seria perder o contato com o mistério da 

Igreja, pois a comunhão aplica-se aqui a uma realidade 

sociológica, à pertença a uma instituição visível
200
. 

Uma Igreja de pura comunhão também não apresenta 

conflitos e não pode explicar as lutas, as diversidades, os 

choques, que são constantes na história da Igreja. Por 

acentuar a relação intra-eclesial, a noção de comunhão 

enfraquece o compromisso da Igreja com o mundo. 

Apesar de ser criticado por ser reducionista, o 

conceito “Povo de Deus” é uma realidade cristã fundamental. 

É um dado bíblico que os sociólogos evitam usar por ser 

demais espiritual e constitui a chave que permite relacionar 

o elemento divino e o elemento humano na Igreja
201
. E, ao 

querer eliminar o conceito de Povo de Deus, a “opção pelos 

pobres” perde sua importância na Igreja
202

. 

No capítulo XI de L´Ecclésiologie de Communion, Rigal 

trabalha o tema “Funções e comunhão do Povo de Deus”, ele 

aborda a tríplice função: sacerdotal, profética e real, 

comum a todos os batizados. Porém ele não chega a articular 

propriamente o conceito de “comunhão” com o conceito de 

“Povo de Deus”. 

Pe. Cleto Caliman empreende esta tarefa
203

. Uma 

interpretação tendencialmente hierárquica da comunhão traz 

consigo o risco de retornar à eclesiologia anterior ao 

Concílio, centrada na hierarquia e não no Povo de Deus. Para 

ele a articulação entre estas duas categorias eclesiológicas 

se faz dando um sujeito histórico à comunhão eclesial. O 

Povo de Deus é o “sujeito histórico” desta comunhão. A 

                                                 
200 Cf. Ibidem, pp. 129-130. 
201 Cf. Ibidem, p. 51. 
202 Cf. Ibidem p. 13. Pe. Comblin vê o Sínodo dos Bispos de 1985 como o 

responsável por suprimir o conceito de Povo de Deus substituindo-o pelo 

de comunhão. Em conseqüência disso, os pobres desapareceram dos 

horizontes da Igreja. 
203 Cf. Cleto CALIMAN Igreja, Povo de Deus, sujeito da comunhão e da 

missão (Tese de Doutorado) Belo Horizonte, CES, 2001. 
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comunhão se enraíza justamente na convocação feita por Deus 

e na missão que este povo recebe. Toda função, todo 

ministério, não se justifica, senão, a serviço do conjunto, 

a serviço do “todo”. Há uma interdependência fundamental 

entre os membros da comunidade onde cada um dá e recebe. 

Nesta partilha dos dons, todos são beneficiados. A Igreja só 

se realiza na diaconia, no serviço ao mundo. 

Aqui se acena para a questão de que o equívoco está em 

querer usar o termo comunhão como substitutivo da teologia 

Povo de Deus que é legítima e que constitui o ponto central 

da Lumem Gentium em consonância com o espírito do Vaticano 

II. Povo de Deus e Comunhão são dois conceitos que devem ser 

articulados um com o outro. A comunhão só será devidamente 

pensada como “comunhão do povo de Deus”. Aí ela ganha 

historicidade, visibilidade e se torna mais concreta. O povo 

de Deus é o sujeito eclesial desta comunhão. 

 

 

Conclusão 

Com a reflexão de Rigal, pôde-se ver que a exigência 

de comunhão é uma exigência da própria fé. O próprio Deus, 

comunhão trinitária é fonte da comunhão eclesial. Assim, a 

comunhão, antes de referir-se à instituição, refere-se ao 

próprio mistério da Igreja. Por sua vez, a dinâmica da 

comunhão trinitária deverá ser a dinâmica da comunhão 

eclesial. A Igreja existe para a comunhão, “para reunir os 

filhos de Deus dispersos”
204
. 

Embora a plenitude da comunhão só se dará 

escatologicamente, quando Deus “for tudo em todos”, Rigal 

acena para não minimizar a dimensão histórica da noção de 

comunhão. Ele acentua a Encarnação, movimento pelo qual Deus 

entra na história humana. Esta comunhão eclesial não pode 

                                                 
204 Jo 11,52. 
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furtar-se à sua realização na história humana. Daí a 

necessidade de evidenciar o “Povo de Deus” como sujeito 

histórico da comunhão. A Igreja deve incentivar, promover, 

fortalecer e vivenciar neste mundo a comunhão. Espelhando-se 

na comunhão trinitária deve, também ela, ser um sinal de 

comunhão para o mundo. A fé, que é fundamentalmente 

comunitária, só será devidamente expressa e vivida em 

comunhão. Sem comunhão torna-se impossível ser 

verdadeiramente Igreja:  

“Povo de Deus reunido na unidade do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo”
205

. 

O mistério central, “foco e fonte” da comunhão é a 

Eucaristia. A participação no corpo e sangue do Senhor 

constitui e nutre o corpo eclesial. Na expressão da última 

carta do Papa, “a Igreja vive da Eucaristia”
206

. A Eucaristia 

reúne e une os irmãos em Cristo e ela transcende todas as 

diferenças: sociais, raciais, culturais. Na diferença ela 

faz valer a comunhão. Na diversidade ela faz valer a 

unidade. Esta comunhão não se restringe aos momentos e 

espaços litúrgicos e eclesiais. A comunhão com Deus exige a 

comunhão com os irmãos, exige a comunhão com os preferidos 

de Deus, os mais pobres e necessitados. A Eucaristia é uma 

força viva que abre e impulsiona a Igreja para o Outro e 

para os outros. Partilhar o pão eucarístico é comungar com 

Deus e com os irmãos. Partir o pão na mesa eucarística 

implica também partir o pão nas mesas do mundo. 

A eclesiologia de comunhão também abre a Igreja para o 

ecumenismo. O Espírito Santo, princípio da unidade, motiva a 

aproximação com os outros crentes. Esta abertura para o 

ecumenismo exige ainda maior comunhão entre os diversos 

grupos e instâncias intra-eclesiais. 

                                                 
205 LG nº 4. 
206 EE, nº 1. 
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Mesmo sabendo que nenhuma categoria eclesiológica é 

capaz de abarcar a totalidade do mistério da Igreja, ao 

tratar da eclesiologia de comunhão, evidencia-se que não se 

pode compreender a Igreja abstraindo-se desta categoria de 

“comunhão”. A comunhão faz parte da essência mesma da 

Igreja. A Igreja é comunhão por estar fundada na relação de 

comunhão das pessoas divinas (fundamento trinitário), a 

Igreja é comunhão através da comunidade dos fiéis que se 

reúnem como assembléia dos eleitos respondendo à convocação 

do Pai que os envia em missão (fundamento eclesiológico), a 

Igreja é comunhão nos sinais vivos e operantes da graça de 

Deus acolhidos na fé pelos sacramentos (fundamento 

sacramental). A eclesiologia de comunhão não esgota o 

mistério da Igreja e está sujeita a críticas, pois também, 

apresenta seus limites. No entanto, se articulada com o 

“Povo de Deus” como sujeito eclesial, a comunhão ganha 

dimensão histórica concreta, ganha visibilidade e revela-se 

suficientemente segura para ser usada como critério a partir 

do qual pode-se avaliar a eclesialidade dos NME. 

Aqui se coloca a problemática dos NME. Apesar de 

partilharem a mesma fé, participarem dos mesmos sacramentos 

e do mesmo governo eclesial, os NME não se engajam, 

efetivamente, na Igreja local. Tendem a uma pastoral 

paralela, não abraçam, devidamente, as grandes opções da 

Igreja e tendem a certo fechamento ignorando a missão de 

transformar, à luz do Evangelho, as injustas estruturas do 

mundo. 

Os NME optam por ligar-se diretamente às instâncias 

superiores da Sé Romana e por ela são vistos com bons olhos 

e como sinal de esperança para a Igreja. Porém fica uma 

pergunta: a ligação às instâncias superiores sem uma ligação 

mais direta com a Igreja local, por si só já é garantia de 

efetiva eclesialidade?  
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E ainda, os riscos de desvios apontados por Rigal como 

a centralização, a uniformidade, o fechamento e a 

espiritualização, não seriam também riscos que, com 

diferentes acentuações, estariam atingindo os NME? A 

Eucaristia, mistério central na eclesiologia de comunhão e 

muito procurada pelos Novos Movimentos, não deveria produzir 

mais frutos de verdadeira comunhão eclesial? 

Se ao final do capítulo I desta dissertação levantava-

se a hipótese de dificuldades de comunhão destes movimentos 

no seio da Igreja, agora, apoiado por esta eclesiologia, 

pode-se avançar não só para a verificação da hipótese 

levantada, mas também para a abertura de caminhos de 

comunhão para os NME. 
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III - OS NME E A ECLESIOLOGIA DE COMUNHÃO 

 

“Extra Ecclesiam nulla salus” 

(São Cipriano) 

 

 

A tarefa que se impõe neste capítulo é a articulação 

dos NME, à maneira como eles se encontram estruturados e 

segundo o modo como eles atuam na Igreja e na sociedade, com 

a eclesiologia de comunhão apresentada por Rigal. Ou seja, 

usar a eclesiologia de comunhão como critério para abordar a 

eclesialidade dos NME. Esta tarefa é mais urgente e 

necessária uma vez que os movimentos em questão são cristãos 

e católicos, mas colocam dificuldades à comunhão eclesial 

quando esta é pensada em sua radicalidade. 

A Comunhão eclesial não se reduz a uma idéia bonita 

ou romântica e não se põe na linha de um simples desejo, 

intenção ou vontade interior. Como visto no capítulo II, 

Comunhão (Koinonia) expressa o modo de a Igreja ser desde 

suas origens. A fidelidade a estas origens reclama que 

Comunhão seja o modo de ser Igreja também hoje e em todos os 

tempos. A Comunhão eclesial é comunhão com Jesus, Cristo e 

Senhor, e comunhão com os irmãos. Conseqüentemente, se os 

NME desejam se colocar a serviço da renovação da Igreja e 

querem, verdadeiramente, ser Igreja, só o serão na medida em 

que Comunhão for o modo de ser dos movimentos. Eis o que 

deverá ser demonstrado ao articular os dois primeiros 

capítulos do presente trabalho.  
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O primeiro passo será reconhecer a contribuição 

positiva que os movimentos têm a oferecer para a Igreja, 

depois os critérios de eclesialidade, seguida da articulação 

dos NME com diferentes instâncias da comunhão eclesial. Por 

fim, a conversão como caminho necessário para a efetiva 

comunhão. 

 

 

1 - Contribuição Eclesial dos NME 

Este fenômeno intra-eclesial dos NME se inscreve no 

marco do “ressurgir” do religioso no mundo. Sua novidade 

está no cunhar um estilo novo de comportamento comunitário. 

Faz ressurgir a dimensão comunitária no interior dos grupos 

e movimentos eclesiais. Há um avanço contra o anonimato, 

contra a impessoalidade e contra o formalismo, caminhando 

para relações mais próximas, mais pessoais, harmônicas e 

informais. 

Não é sem motivo que os NME são vistos, por muitos, 

como um “novo pentecostes” na Igreja. Um fruto espontâneo da 

“vitalidade interior da fé”
207

. Reina um clima de alegria, de 

espontaneidade, de acolhida e fraternidade no seio dos 

movimentos. Em geral, eles conseguem tornar as celebrações, 

encontros, palestras e cursos, mais alegres e mais leves, 

mais simpáticos e fervorosos, capazes de entusiasmar os 

fiéis e de atrair novos participantes. No mundo 

individualista e individualizante, os NME criam um clima 

mais afetivo, fazem crescer a proximidade entre as pessoas e 

despertam para a necessidade do cultivo da espiritualidade, 

para a vivência comunitária e para certas ações solidárias 

para com os necessitados. Com um acento sobre a afetividade 

                                                 
207 Cf. Joseph RATZINGER, A fé em crise?: O cardeal Ratzinger se 

interroga / Joseph Ratzinger, Vittorio Messori, São Paulo, EPU, 1985, p. 

27. 
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e a emoção, conseguem envolver melhor os jovens e respondem 

melhor aos anseios próprios da juventude. 

E, há de se admitir, esta variedade de grupos e 

movimentos, com seus estilos igualmente variados, tem sua 

origem na presença do Espírito que atua no mundo, move os 

corações e faz história com os homens. 

Procura-se aqui identificar as principais contribuições 

e resgates positivos operados pelos NME.  

Há um resgate da vida de oração. Os NME estimulam a 

busca da interioridade e o cultivo da oração pessoal. 

Constantes retiros e encontros de louvor e oração fazem 

crescer o espírito de oração e a espontaneidade. Foge-se da 

rigidez comum nas esferas mais institucionalizadas e 

burocráticas da Igreja. O modo de rezar e de viver a fé 

assume um aspecto mais espontâneo e menos formal, mais 

voltado para a criatividade que para o rigorismo das 

rubricas. Priorizam as expressões que mais tocam o coração e 

acentuam a necessidade de conversão. Produzem sensação de 

entusiasmo, satisfação e alívio interior. 

A vida de oração é motivada e alimentada pela 

redescoberta da pessoa do Espírito Santo. A acentuação dada 

à presença e atuação do Espírito Santo é uma constante na 

maioria dos NME. O Espírito Santo é visto como aquele que 

distribui os dons, que suscita pregadores e profetas, que 

faz curas e leva a orar e falar em línguas. As liturgias 

ganham mais alegria, mais leveza e espontaneidade. Os 

cânticos ganham tom mais espiritualizante e mais emocional. 

Uma pessoa trinitária, que andava esquecida, volta a ser 

valorizada. O acento dado à pessoa do Espírito Santo ajuda a 

corrigir um “jesuanismo unilateral da Igreja da 

libertação”
208

. Porém, quando se exagera no acento do 

                                                 
208 João Batista LIBANIO, Crer num mundo de muitas crenças e pouca 

libertação, Valência, Siquem, 2001, p. 59. 
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Espírito Santo a ponto de abafar a dimensão cristológica, 

resvala para o espiritualismo e a dimensão de compromisso 

com a transformação do mundo fica prejudicada. 

Há um resgate do uso da Bíblia em que se estabelece uma 

relação mais direta e vital do fiel com a Palavra de Deus. É 

de se destacar que estes novos movimentos se põem a caminhar 

na força da Palavra. Diversos movimentos incentivam a 

leitura diária da Bíblia como forma de atenta escuta de 

Deus. As pessoas são incentivadas a usar a Bíblia nos 

encontros e celebrações. A Palavra passa a ser mais amada, 

mais celebrada, mais adorada. Há como que um “primado da 

Palavra” no seio dos NME
209
. 

Incentivo à conversão pessoal. Essa conversão é 

expressa pela busca de transformação moral da pessoa. Em 

alguns movimentos, como a RCC, implica conversão pessoal, 

familiar e profissional. A adesão à fé é feita não mais por 

simples força da tradição, mas por uma decisão pessoal e 

livre. O testemunho de conversão de uma pessoa é sempre 

valorizado na busca de estimular a conversão de outros. Com 

o acento sobre a necessidade de conversão, os movimentos 

também reforçam o sentido de uma ligação mais próxima do 

fiel com Deus e o sentido de pertença a uma instituição 

religiosa.  

Há também uma acentuação na experiência de fraternidade 

e um incentivo à vida comunitária. Muitos grupos se formam 

no ideal de vivenciar a fraternidade evangélica entre os 

integrantes do movimento ou nas comunidades por eles 

criadas. Eles buscam novas formas de comunhão, de partilha 

de vida e de bens. Exercem a co-responsabilidade e se põem a 

serviço dos interesses e programas desenvolvidos pelos 

respectivos movimentos nos quais se integram.  

                                                 
209 Cf. Tullo GOFFI e Bruno SECONDIN, Problemas e perspectivas de 

Espiritualidade, São Paulo, Loyola, 1992, p. 335. 
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Um laicato mais ministerial é outra contribuição dos 

NME. Os leigos se sentem mais importantes e, com isso, se 

desdobram em serviços diversos tornando-se mais atuantes. 

Por serem, em geral, promovidos e dirigidos por leigos e com 

uma linguagem mais propriamente leiga, há uma maior 

identificação entre os membros dos movimentos. A relação 

leigo-leigo (e não a relação clérigo-leigo) dá maior 

liberdade e autoconfiança, pois se destaca não a diferença 

de ministérios, mas a co-responsabilidade. Os leigos se 

tornam mais autônomos em relação ao clero. Cada um empenha 

os próprios dons orientando-os para o bem de todos e a 

serviço do movimento em que se encontram engajados
210
. As 

assembléias, os cursos de aprofundamento e de formação e os 

encontros de louvor promovidos pelos NME, mesmo contando com 

a presença de padres e religiosos, em geral são dirigidos e 

organizados por leigos. Os leigos passam a atuar mais 

ativamente também nas liturgias e encontros diversos e 

representam um elemento dinâmico e carismático na Igreja. 

Eles conseguem atrair muitas pessoas para a descoberta de 

Deus, da Igreja e conseguem motivá-los novamente para 

práticas religiosas que andavam esquecidas como a 

participação nas missas, a reza do terço, novenas e outras 

devoções. Bem como favorecem o surgimento de mais vocações, 

quer para o ministério leigo, quer para a vida religiosa ou 

clerical. 

Outra contribuição diz respeito à re-significação da 

Igreja no mundo. A Igreja, ameaçada de ficar relegada à 

privacidade, volta a ter importante destaque na sociedade 

pela força dos NME. Pessoas carismáticas, verdadeiros 

líderes, ousam o novo, abrem caminhos ainda não trilhados e 

arrebanham multidões. Estes movimentos correspondem melhor a 

um estilo de vida urbana, sabem responder melhor às 

                                                 
210 Obviamente, não estão descartadas as possibilidades de surgirem 

líderes autoritários que assumem atitudes absolutistas e que manipulam 

as consciências, sufocam os carismas e tolhem a liberdade. 



102 

 

fraquezas psicológicas do homem pós-moderno e lhe oferece 

alegria, emoção e felicidade que é “quase a única coisa que 

procuram”
211

. Esta re-significação se dá também pela 

revalorização das “três devoções brancas”: a Eucaristia, a 

Virgem Maria e o Papa, temas constantes nos NME. Eles também 

conseguem envolver tanto as classes médias quanto os menos 

favorecidos; através da mídia e dos grandes eventos, atraem 

uma grande multidão de fiéis e sabem “falar ao coração do 

homem pós-moderno”
212

, questão desafiante para a pastoral 

urbana. 

É de se destacar que, não obstante todas estas 

importantes contribuições, há nos NME constantes tentações 

que, quer se tenha ou não consciência delas e mesmo que as 

intenções sejam outras, não deixam de ferir a comunhão 

eclesial. 

 

 

 

2 - Tentações que ferem a Comunhão 

Os NME, motivados pela necessidade de sua auto-

afirmação, tendem a centralizar-se sobre si mesmos. Como que 

envolvidos por uma força centrípeta, eles tendem também à 

uniformidade; esta uniformidade conduz ao fechamento para 

com grupos diferentes e para com o mundo, daí a tendência à 

espiritualização com um cunho mais emocional que traz alívio 

interior diante dos desafios da vida, sem contudo resolvê-

los. 

 

                                                 
211 COMBLIN, “Os ´Movimentos´..., op.cit. p. 253. 
212 Clodovis BOFF, “Carismáticos e libertadores na Igreja”, Revista 

Eclesiástica Brasileira, 237 (2000) p. 45. 
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2.1 – A tentação da Centralização. 

Quando se fala em centralização, está em questão o uso 

do poder na Igreja e nos movimentos Eclesiais. Por se 

considerarem já em comunhão com a Igreja universal, os NME, 

em geral, favorecem o centralismo eclesiástico. Revitalizam 

a Igreja interiormente, mas não chegam a questionar as 

estruturas eclesiásticas
213
. A centralização do poder na 

pessoa do bispo, e não raro nos padres, coloca dificuldades 

para a entrada dos movimentos nas Igrejas particulares. É de 

se notar grande abertura e aceitação aos NME por parte de 

alguns, mormente das grandes instâncias de poder eclesial e 

das lideranças da Igreja em Roma. Mas não raros são os 

conflitos que surgem entre os movimentos e a Igreja local. É 

ainda destaque o conflito CEB´s X RCC
214
. Por outro lado se 

reconhece que os movimentos são também apoiados na intenção 

de fortalecer o poder centralizador da Igreja
215
. 

A questão do poder é sempre uma questão delicada e não 

poderia ser diferente em relação aos NME. A plenitude do 

poder na Igreja está centralizada nas mãos da hierarquia. 

Mas, de maneira muito sutil, parece estar havendo uma 

espécie de “deslocamento do poder” de decisão. Os movimentos 

estão convertendo padres e bispos. Estes passam a agir e 

decidir segundo as coordenadas indicadas pelos movimentos. 

As linhas de espiritualidade, as opções pastorais e as 

ações, em geral, são definidas mediante as disposições dos 

movimentos que, por sua estrutura, já apontam planos mais 

                                                 
213 Cf. Clodovis BOFF, “Uma análise de conjuntura da Igreja católica no 

final do milênio”, REB 221 (1996), p. 146. 
214 Cf. Idem, “Carismáticos e libertadores na Igreja”, Revista Eclesiástica 

Brasileira, pp. 36-53. Cf. também Pedro Ribeiro OLIVEIRA, “O 

catolicismo: das CEBs à Renovação Carismática”, Revista Eclesiástica 

Brasileira, 236 (1999) pp. 823-835. 
215 Marcelo de BARROS, “Uma nova primavera para a Igreja”, Perspectiva 

Teológica, 95 (2003) p. 48. “O atual papa promove diversos movimentos 

leigos de caráter tradicionalista e alguns mais clericais que o próprio 

clero”. 
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definidos, restando apenas a execução
216
. Há também uma 

tendência por parte de alguns movimentos em querer ocupar 

cargos ou posições no alto poder eclesial, visando maior 

capacidade de influência sobre as decisões e procurando 

salvar os interesses que lhes são próprios
217
.  

Por outro lado, os NME centram-se por demais sobre 

si mesmos. Os textos do magistério não são acolhidos em sua 

totalidade, mas seletivamente, de modo que as orientações e 

até mesmo a figura de seus líderes e dirigentes aparecem com 

voz mais forte que a voz da Igreja. As próprias orientações 

e documentos oficiais da Igreja e até mesmo as Sagradas 

Escrituras são lidos e interpretados segundo a visão e 

interpretação dos líderes dos movimentos. Estes líderes são 

como que idolatrados. A verdade parece estar sempre com o 

líder e nas orientações e diretrizes do movimento. Esta 

centralização pode ainda levar a outra tentação: a da 

uniformidade. 

 

2.2 – A tentação à uniformidade.  

A uniformidade parece ser uma tentação comum tanto 

aos movimentos quanto à Igreja particular. Os movimentos, 

por sentirem a necessidade de firmar a própria identidade, 

tendem a maximizar a importância do próprio movimento em 

detrimento dos outros grupos e em detrimento do que lhe é 

diferente ou que não lhes pertença. Atitudes, propostas, 

iniciativas e projetos que não vêm de dentro do movimento, 

ou por iniciativa de seus líderes e dirigentes, soam como 

                                                 
216 Cf. João Batista LIBANIO, “Movimentos eclesiais atuais e desafios da 

Nova Evangelização” Convergência 248 (1991) p. 613. 
217 Emilio CORBIÈRE, “Refutando al Opus Dei: respuesta a Vittorio Messori 

y Giussepe Romano”, http://www.geocities.com/ligasocrev/ 

anterioresbr/br60/cobiere.html, 15/04/2003. É curiosa a rápida 

canonização do fundador da Opus Dei, José María Escrivá. Há quem defenda 

a posição de que as petições para a canonização de Escrivá, (69 

Cardeais; 241 Arcebispos e 987 bispos) não nasceram espontaneamente, 

como clamor por seu heroísmo e testemunho cristão. Estas petições teriam 

sido resultado de um trabalho fortemente preparado pelo movimento da 

Opus Dei. 

http://www.geocities.com/ligasocrev/%20anterioresbr/br60/
http://www.geocities.com/ligasocrev/%20anterioresbr/br60/
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estranhos e até como ameaça à integridade do movimento. 

Neste caso, primam por uma uniformidade interna. É de se 

destacar como na maioria dos movimentos há como que um jeito 

padrão de agir e de atuar em qualquer parte do mundo onde 

esteja presente o movimento. A chegada do movimento vem 

acompanhada de projetos já elaborados, estruturas fortes e 

bem definidas, estilo de celebração e encontros já 

estabelecidos, independentemente da cultura local e das 

realidades próprias do lugar. Tudo já parece demarcado, 

uniforme, restando apenas executar as coordenadas já pré-

estabelecidas
218
. No nível da organização do movimento, não 

se tem a correlata espontaneidade que se verifica no nível 

das expressões de louvor e de fé. Isto também serve para 

reforçar a resistência em relação aos planos pastorais e 

diretrizes das Igrejas locais aonde os movimentos se fazem 

presentes.  

Esta uniformidade revela também a dificuldade de uma 

presença mais encarnada na realidade latino-americana num 

contexto de profundas desigualdades e injustiças sociais. 

Geralmente, os NME não conseguem ter um rosto mais local, 

tendem a assumir a fisionomia própria das suas matrizes de 

origem. Isto traz dificuldades para o movimento responder 

melhor aos anseios e necessidades próprias do lugar onde 

estão inseridos. Neste sentido, os NME seguem uma direção 

inversa à “evangelização inculturada” proposta por Puebla e 

Santo Domingo
219
. 

Por parte da Igreja local também há esta tentação à 

uniformidade. As estruturas paroquiais são frágeis. Faltam 

pessoas (leigos e leigas) bem preparadas para assumir 

responsabilidades. Às vezes, o poder fica muito centralizado 

nas mãos dos ministros ordenados. Tudo isso leva a ver nos 

NME uma ameaça à estabilidade da Igreja local. Por um lado, 

                                                 
218 Cf. COMBLIN, “Os ´Movimentos´..., op.cit. p. 247. 
219 Cf. DP nos 400-407 e DSD nos 15, 230, 243, 248, 292, 297, 302. 
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os movimentos não se encaixam no padrão local e, por outro, 

a Igreja local não sabe como acompanhá-los. Duas atitudes 

extremas se destacam: a primeira é a de fechamento a 

qualquer iniciativa dos movimentos que são proibidos de 

atuarem. Neste sentido o “novo” desestabiliza e, somado à 

intransigência, faz crescer os desencontros e 

desentendimentos; outra atitude é a abertura irrestrita ao 

movimento. Isto faz com que o movimento encampe a paróquia 

ou a diocese. A Igreja local praticamente perde a própria 

identidade e fica à mercê do movimento. Corre o risco da 

Igreja local se deixar guiar mais pelo movimento que pelas 

orientações da própria Igreja, prejudicando os laços de 

comunhão eclesial. Os movimentos, uma vez que são mediações 

e, portanto, elementos transitórios, devem estar a serviço 

da Igreja local, e não o inverso. 

O caminho apontado por Rigal consiste em mostrar que a 

unidade é plural e está sempre em construção. Isto pode 

ajudar a mudar a mentalidade que tende a uniformidade. 

Ademais, a capacidade de discernir o relativo do essencial e 

o mútuo direito de não concordar (“droit de desaccord”), 

dentro da sincera busca de comunhão pode abrir caminhos para 

uma maior aproximação entre os movimentos e a Igreja local. 

 

 

2.3 – Tentação ao fechamento 

Como já foi assinalado acima, todo grupo tende a 

reafirmar-se a si mesmo na busca de reconhecimento, coesão 

interna e segurança, como se regido por uma força 

centrípeta. Neste sentido, os NME apresentam uma dinâmica de 

fechamento que pode até chegar ao extremo de achar feio o 

que não é espelho
220
. Alguns grupos, chegam a julgar o 

                                                 
220 Cf. Caetano VELOSO, Música: “Sampa”. 
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movimento como sendo melhor e até superior aos demais grupos 

eclesiais, chegam a considerar o movimento como sendo “a” 

Igreja
221
. Há uma identificação narcisística com a Igreja. Um 

espírito de “gueto” leva a um isolamento progressivo e a uma 

lenta desagregação das responsabilidades e opções da Igreja. 

Esta atitude leva a pensar que a inserção no movimento é 

condição para a inserção na Igreja. É como se afirmasse: 

“fora do movimento não há salvação”. Absolutiza-se a própria 

experiência como se fosse a única válida e a única 

verdadeiramente católica. Importa lembrar que os movimentos 

são fragmentos e não o todo, eles são da Igreja, mas não são 

“a” Igreja
222

. A tendência a sacralizar o grupo ou movimento, 

contrapondo-o a todo o resto, pode favorecer o surgimento de 

fenômenos sectários. Com isso, só é valorizado o que é 

próprio do movimento, tudo o mais é visto como de menor 

importância. 

Quando o movimento está dominado pela tentação ao 

fechamento, o próprio anúncio do Evangelho, feito por ele, 

fica muito voltado para as suas dimensões e necessidades 

internas. Enfraquece a dimensão pública do Evangelho que se 

vai convertendo em algo mais privado e intimista. A liturgia 

também corre o risco de fechamento. Deste modo, a pertença 

ao movimento passa a ser condição para que se tenha livre 

participação nos atos litúrgicos. E, embora isto possa 

favorecer a coesão interna, nem sempre revela grande 

capacidade para atingir a sociedade. Há um distanciamento da 

prática de Jesus cuja pregação e atuação era sempre de forma 

                                                 
221 Cf. EDITORIAL, “I movimenti nela Chiesa oggi”, La Civiltá Cattolica, 

3155 (1981) p. 421. 
222 Cf. SECONDIN, Segni di profezia..., op.cit. pp. 60-61. Os NME são um 

“corpo novo” no interior da Igreja. Como tais, são elementos 

transitórios, mediações, mas não a forma estável de ser Igreja. 
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pública e aberta. Os NME não podem ignorar que a “dimensão 

pública é inerente à revelação e ao mistério de Jesus”
223
.  

Este fechamento pode ser verificado na tendência 

fundamentalista presente nos movimentos que se fecham até 

mesmo às orientações da Igreja e pelo fechamento às ciências 

teológicas. Em alguns movimentos, determinados grupos não se 

preocupam muito com o aprofundamento teológico; há grupos 

que desconfiam que a teologia possa levar ao enfraquecimento 

da fé e da espiritualidade. 

Outro sinal deste fechamento é o descaso com as grandes 

opções da Igreja, como por exemplo com a “opção preferencial 

pelos pobres” e a aplicação do Ensino Social da Igreja. 

Alguns grupos da RCC, mais presentes na maioria das 

paróquias brasileiras, demonstram pouca sintonia com as 

opções feitas pela CNBB e não vêem com bons olhos e, em 

certos casos, ignoram o Documento 53 “Orientações Pastorais 

sobre a Renovação Carismática Católica”
 224

. Mais presos às 

suas convicções, estes grupos se fecham à proposta eclesial. 

Atitudes semelhantes podem ser verificadas em grupos de 

outros movimentos. 

 

 

2.4 – Tentação à espiritualização 

O fato de a maioria dos NME nascerem neste momento 

de ressurgimento espiritual e sob a inspiração do Espírito 

Santo tem levado a certo distanciamento do Cristo histórico. 

Conseqüentemente, a dimensão histórica é minimizada e as 

mediações históricas para a transformação social são 

                                                 
223 Cf. Gabino URIBARRI, “A fé cristã no Ocidente: entre a calidez 

emocional e a parresia evangélica”, Perspectiva Teológica, 95 (2003) p. 

60. 
224 Cf. CNBB, Orientações pastorais sobre a Renovação Carismática 

Católica, Doc. 53, São Paulo, Paulinas, 1994. Este documento parece meio 

esquecido, silenciado ou ignorado por alguns grupos da RCC. 
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desvalorizadas e até ignoradas. Não é de se estranhar que 

grande parte destes movimentos não se preocupe com as 

questões sociais nem incentive seus membros ao engajamento 

social. Quando muito, volta-se para ações e obras 

assistencialistas que não atingem a raiz dos problemas. 

Desliga-se do concreto da vida. A mensagem cristã ganha um 

tom mais emocional e mais voltado para a satisfação das 

necessidades interiores das pessoas. Apesar do cunho 

atraente e até contagiante, a mensagem perde sua força 

profética e sua capacidade de penetração nas estruturas 

sociais. 

Ao entenderem o Reino de Deus contraposto 

radicalmente ao reino passageiro deste mundo, a 

evangelização é entendida de um modo espiritualista, e como 

um simples processo de conversão à fé e de edificação da 

Igreja. Para os movimentos, a evangelização não abarca a 

luta pela justiça. Em meio aos integrantes destes 

movimentos, parece desconhecida a “evangelização 

libertadora”
225
 que, segundo Puebla, inclui a defesa dos 

direitos humanos, especialmente na América Latina. Além 

disso, não levam em conta as decisões e conclusões das 

conferências episcopais do CELAM, nem aceitam a teologia da 

libertação
226

. 

Esta tendência à espiritualização leva ao 

conseqüente distanciamento dos problemas concretos da vida 

social. Permanecem apenas no campo das aspirações pessoais, 

mas não levam à busca da libertação integral do ser-humano. 

Valores da modernidade como o respeito à diferença, à 

liberdade de pensamento e de expressão, a conquista dos 

processos democráticos ficam comprometidos uma vez que tudo 

tende à espiritualização. 

                                                 
225 DP nos 487-489, 562. 
226 Cf. FLORISTAN, La Iglesia... op.cit., p. 477. 



110 

 

Diante destas tentações que acabam incorrendo em 

diversos desvios da comunhão eclesial, torna-se necessário 

tratar da questão dos critérios de eclesialidade. Mais uma 

vez, importa dizer que, apesar de toda riqueza trazida pela 

variedade dos dons e carismas próprios dos movimentos, há 

sensíveis sinais de quebra ou de enfraquecimento da comunhão 

eclesial. Torna-se necessário buscar a comunhão. 

 

3 – Em Busca da comunhão 

Os critérios são sempre marcos, referências a partir 

das quais se pode analisar ou julgar determinada realidade. 

São parâmetros orientadores. Para analisar os NME é preciso 

também critérios de eclesialidade
227

. Critérios que sejam 

seguros o bastante para que a unidade não seja reduzida à 

insignificância, mas abertos o suficiente para garantir a 

riqueza da diversidade. Os critérios de comunhão podem 

ajudar a clarear as dificuldades e a conduzir os NME a uma 

comunhão mais efetiva. Podem também ajudar a passar das 

simples práticas religiosas e devocionais para práticas mais 

especificamente cristãs. 

 

3.1 - A questão dos Critérios de Eclesialidade228 

Não basta uma expressão religiosa como falar, cantar ou 

louvar em nome de Jesus para ser, efetivamente, Igreja de 

                                                 
227 Cf. DGAE 2003-2006, nº 143. 
228 Cf. CEI, “Criteri di ecclesialità dei gruppi”, Il Regno / Documenti 

442 (1981) pp. 335-336. A Conferência Episcopal Italiana (CEI) elegeu 

quatro critérios de eclesialidade: a) clara adesão à ortodoxia doutrinal 

e coerência dos métodos e comportamentos; b) conformidade com a 

finalidade da Igreja; c) comunhão com bispo, princípio visível e 

fundamento da unidade; d) reconhecimento da legítima pluralidade de 

formas associativas na Igreja e disponibilidade de colaboração com 

outras associações. Por sua vez, a Exortação Apostólica de João Paulo 

II, Christifideles Laici nº 30 também apresenta critérios de 

eclesialidade: a) o primado dado à vocação de cada cristão à santidade; 

b) responsabilidade em professar a fé católica; c) Testemunho de uma 

comunhão sólida e convicta em relação filial com o Papa; d) conformidade 

e participação na finalidade apostólica da Igreja; e) empenho de uma 

presença na sociedade humana à luz da doutrina social a serviço da 

dignidade intergral do homem. 



111 

 

Jesus. Não basta estar num movimento que fala de Deus e usa 

a Bíblia e até faz obras de caridade para se dizer em 

comunhão eclesial. Existem grupos e movimentos que se auto-

definem como “manifestações” da Igreja ou, mais 

audaciosamente, como sendo “a” Igreja, atuando paralelamente 

à Igreja local e correndo o risco de configurar uma “Igreja 

paralela”. 

A fé se expressa na vivência comunitária e eclesial. 

A questão da eclesialidade dos NME é uma questão delicada, 

mas que merece ser abordada para que a Igreja de Jesus seja 

realmente o que deve ser: una e única, verdadeira comunhão. 

Uma correta noção de comunhão eclesial ajuda a evidenciar 

que os critérios de eclesialidade não podem ficar ao 

arbítrio pessoal ou depender exclusivamente de uma valoração 

subjetivista por parte dos indivíduos, grupos ou movimentos. 

Há quem defenda que, em sentido estrito, a eclesialidade não 

seja um atributo que possa ser dado a um grupo, mas somente 

à comunidade eclesial porque nela é que estão contidos os 

elementos que constituem a Igreja: Palavra de Deus, 

Sacramentos, legítimo ministro ordenado. Outros defendem 

que, diante da impossibilidade de reforma do sistema 

eclesiástico (no caso a paróquia), o movimento constitui um 

sério projeto de Igreja. Um projeto alternativo ao “modelo 

comum” e com presunção de realizar “toda a Igreja”. Na 

verdade, uma Igreja paralela e com riscos de cair numa 

posição sectária ou fanática
229
. Diante disso, a noção de 

comunhão eclesial, demonstrada a partir dos escritos de 

Rigal, servirá de apoio e base para verificar a 

eclesialidade dos NME.  

Ao explicitar o sentido de Comunhão, Rigal busca os 

fundamentos da Comunhão e aborda os fundamentos trinitário, 

eclesiológico e sacramental. A comunhão eclesial é uma 

                                                 
229 Cf. SECONDIN, Segni di profezia…, op.cit. pp. 199-200. 
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questão de fé: Fé no mesmo Deus que conduz à participação 

nos mesmos sacramentos e à adesão ao mesmo governo eclesial 

legitimamente instituído. “Não existe fé cristã à margem da 

fé eclesial”, isolada da comunidade de fé que é a Igreja
230
. 

A fé dos crentes, considerados individualmente, só permanece 

como fé cristã se estiver inserida na fé da Igreja que é 

essencialmente comunhão. A profissão de fé deverá conduzir a 

ações concretas de comunhão. As práticas religiosas, nas 

quais se expressa a fé, deverão conduzir a práticas 

verdadeiramente cristãs. A fé sem obras é morta (Cf. Tg 

2,17). A densidade das práticas verdadeiramente cristãs 

presentes no movimento indica também a densidade de sua 

eclesialidade
231
. Concretizar os ideais cristãos é um sinal 

de comunhão e implica também buscar a unidade na 

diversidade. 

 

3.2 – Comunhão: Unidade na Diversidade 

Ao perscrutar, desde as origens cristãs, o fundamento 

trinitário da comunhão, Rigal explicita que se trata de uma 

“comunhão na diferença”
232
. Esta comunhão se dá através de 

uma integração fecunda, sem nivelamento e sem uniformidade, 

mas verdadeira comunhão na qual a diferença é elemento 

enriquecedor. Os NME são notavelmente diversificados e 

múltiplos. Eles gozam de legítimo direito e liberdade 

associativa na Igreja. Este direito não vem de uma concessão 

da autoridade eclesiástica, mas provém do próprio batismo. O 

batismo é o sacramento fundamental, é por ele que se 

constrói a Igreja. Pelo batismo todos são iguais, ele 

estabelece a comum dignidade dos filhos e filhas de Deus. No 

entanto, este direito e esta liberdade associativa devem ser 

                                                 
230 Álvaro BARREIRO, “Povo Santo e Pecador”: A igreja questionada e 

acreditada, São Paulo, Loyola, 1994, p. 70. 
231 Cf. Documento de Medellín, nºs 10,12. 
232 EccCom, p. 129. 
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exercidos sempre no espírito de comunhão eclesial
233

. Cada 

um, com seu carisma próprio, se sente chamado por Deus a uma 

missão específica. A busca de uma efetiva comunhão eclesial 

não implica uma redução dos NME à uniformidade, mas, 

espelhando-se na comunhão trinitária “sem confusão, sem 

mutação, sem divisão, sem separação”
234
, busca-se uma 

verdadeira unidade, sem dualismo e sem dicotomia. 

A tendência ao fechamento presente nos NME e motivada 

por uma acentuada necessidade de auto-identificação não 

confere com a dinâmica interior da comunidade trina. Na 

Trindade, as pessoas divinas não estão voltadas para si 

mesmas, mas voltadas uma à outra, como “sujeitos relativos” 

em profunda comunhão de vida e de missão. Deus sai de si, se 

dá em comunhão, se revela como comunhão, entra na história e 

cria comunhão entre os homens. Por sua vez, os NME, se 

realmente inspirados por Deus e guiados pelo Espírito, devem 

estar abertos à comunhão eclesial, devem reverter a 

tendência centrípeta, alimentada pela sociedade pós-moderna, 

para uma força centrífuga na qual os dons e carismas 

próprios estejam, primeiramente, a serviço da Igreja e do 

Reino de Deus. 

Esta abertura à comunhão ajudará os próprios 

movimentos a evitarem o desvio de se considerarem a si 

mesmos como sendo a totalidade da Igreja, traço verificado 

quando se pensa que para ser Igreja tem de estar ligado ao 

movimento. A unidade deverá ser buscada pela confissão da 

Igreja como “Povo de Deus”, que fundamenta a comum dignidade 

de todos os batizados. Na dinâmica da comunhão, o encontro e 

a abertura ao diferente é que dão identidade ao movimento e 

lhe permitem encontrar seu lugar na missão comum de 

                                                 
233 Cf. AA nº 18; LG nº 18; CIC Cân. nº 215. 
234 Cf. Boaventura KLOPPENBURG, A Eclesiologia do Vaticano II, 

Petrópolis, Vozes, 1971, p. 46. Aqui se aplica, analogicamente, para a 

eclesiologia o que na Cristologia é ensinado acerca da dualidade de 

natureza.  
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construção do Reino. Além disso, o próprio testemunho de 

comunhão se converte em fator de credibilidade para a 

missão: “Que todos sejam um para que o mundo creia” (Jo 

17,21). 

A diversidade dos NME deverá ser expressão de uma 

riqueza espiritual. Isto implica confessar que a Igreja é 

“Corpo de Cristo”, na qual a diversidade dos membros aponta 

para a interdependência, para a complementaridade, para a 

dignidade e para a solidariedade. Na medida em que os NME 

estiverem orientados para a efetiva comunhão na busca da 

complementariedade, do serviço recíproco para o bem de toda 

a Igreja, serão verdadeiramente membros deste Corpo de 

Cristo que é a Igreja. Os movimentos darão prova de sua 

eclesialidade na medida em que comungarem com outras 

realidades eclesiais que formam o corpo eclesial: a Igreja. 

Rigal atesta que confessar a Igreja como “Templo do 

Espírito” é reconhecer que os dons deste mesmo Espírito não 

se encontram, senão, no conjunto da Igreja e que ninguém e 

nenhuma Igreja pode pretender o monopólio do Espírito
235
. De 

igual modo, nenhum movimento pode pretender ser toda a 

Igreja ou defender para si, explícita ou implicitamente, o 

monopólio do Espírito. Esta unidade, ou seja, comunhão na 

diversidade pode ser verificada nos acontecimentos de 

Pentecostes (At 2,1-12), onde todos compreendiam a mensagem 

dos apóstolos em sua própria língua, havia uma comunicação 

para a universalidade, evidenciava um sinal de comunhão. Os 

NME deveriam ouvir a voz do Evangelho e a voz da Igreja em 

suas diferentes instâncias. À semelhança de Pentecostes
236
, 

deveriam sempre estar abertos à diversidade, mas comungando 

o mesmo anúncio e a mesma mensagem de fé. 

                                                 
235 Cf. EccCom, p. 135. 
236 Como foi expresso no encontro com o Papa em 1985. Cf. PONTIFÍCIO 

CONSELHO PARA OS LEIGOS, A Igreja em movimentos, Vargem Grande Paulista: 

Cidade Nova, 1998, p. 69-71. 
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A pluralidade dos movimentos deve integrar-se na 

unidade de comunhão. A comunhão eclesial é obra do Espírito 

e revela a presença do Espírito. Mas a comunhão não reduz 

nem uniformiza os movimentos. Os fatores que integram a 

comunhão se orientam em função da unidade e não do 

nivelamento ou abstenção das diferenças. 

A eclesialidade, por sua vez, implica também fidelidade 

à Tradição da Igreja, fidelidade ao Magistério, aos Pastores 

e não só ao Vaticano II, mas, sobretudo, ao espírito de 

comunhão que permeia todo o Concílio e também o ultrapassa. 

Os movimentos em sua diversidade devem saber expressar sua 

eclesialidade mostrando sintonia com o pensamento conciliar.  

A unidade na diversidade é o caminho da comunhão 

eclesial. Não se exige que os movimentos sejam iguais, mas 

que caminhem em verdadeira comunhão eclesial. Esta é a 

vontade do Pai e é condição para que o mundo creia no 

testemunho cristão. 

“Deste modo, na `espiritualidade´ vão entranhadas 

a `catolicidade´, a `unidade´ e a `santidade´ que 

definem a verdade da Igreja de Cristo e devem definir 

igualmente a verdade dos `movimentos´.”
237

 

Nesta busca de reforçar o testemunho cristão da 

comunhão, procura-se articular os NME com diferentes 

instâncias da comunhão eclesial. 

 

 

4 – A articulação dos NME e a Comunhão eclesial 

Na Igreja, que é uma realidade histórica concreta, o 

testemunho de comunhão se dará não em um única instância, 

mas nas diferentes instâncias que compõem esta realidade.  

                                                 
237 Cf. Joaquim LOSADA, “Los movimientos dentro de la Iglesia” Sal 

Terrae, 77 (1989), pp. 52-53. 
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A primeira instância de comunhão eclesial se dá na e 

através da participação nos sacramentos, sobretudo na 

Eucaristia que constrói e visibiliza a Igreja local. Esta 

comunhão é verificada pela comunhão com os legítimos 

pastores que estabelece a comunhão com a Igreja universal, 

exige a comunhão com as grandes opções da Igreja, entre 

elas, a abertura à comunhão ecumênica. 

 

4.1 - Os NME e a Comunhão Eucarística 

A Eucaristia celebra a unidade das diversidades. Ela é, 

por excelência, o sacramento da comunhão que constrói não só 

a Igreja local, mas faz comungar a Igreja inteira, um povo 

de irmãos, membros uns dos outros e solidários com a 

humanidade. 

A comunhão dos batizados no corpo eucarístico constrói 

o corpo eclesial que é, por natureza, diversificado, mas 

único. A diversidade dos membros e a unidade do corpo 

apontam para a multiplicidade na unidade, para a 

interdependência, para a complementaridade e para a 

solidariedade. A Eucaristia, além de constituir a Igreja 

local, estabelece comunhão com a Igreja universal. Esta 

comunhão é provida de uma dinamicidade que não se esgota no 

momento celebrativo, mas aponta para uma vivência concreta 

como decorrência do mistério celebrado.  

A partilha do pão eucarístico, corpo vivo do Senhor, 

leva à comunhão com os irmãos. Rigal aponta, como foi visto 

acima, que a comunhão com Deus e a comunhão com os pobres 

são indissociáveis e que a partilha e a solidariedade são 

dimensões constitutivas de uma Igreja comunhão. Não se pode 

dissociar a celebração eucarística de suas implicações 

éticas diante dos irmãos. A partilha e a comunhão na Igreja 

local levam à partilha e comunhão com as outras Igrejas. A 

comunhão “ad intra” leva a uma necessária comunhão “ad 

extra”. A comunhão eucarística leva a comportamentos de 
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comunhão, exige atitudes concretas de partilha e 

solidariedade. A Igreja está a serviço do Reino de Deus que 

objetiva libertar de todo pecado e morte. Ela está inserida 

no mundo que é o lugar da realização histórica do Reino. A 

Igreja há de ser sempre uma Igreja “solidária com a 

humanidade”
238

. 

A Eucaristia provoca um movimento de auto-descentração, 

uma kênose que vai no sentido inverso ao narcisismo. Se há 

sinais de fechamento e de auto-centração presentes nos NME, 

a Eucaristia, no pleno sentido de comunhão, levará, 

necessariamente, a uma abertura. Se isto não ocorre, a 

Eucaristia torna-se um fim em si mesma, encastela-se nas 

dimensões interiores dos fiéis e perde sua dimensão 

missionária, demonstrando que algo está errado na vivência 

eclesial. 

Em todos os movimentos, celebra-se a Eucaristia e, como 

a Igreja “vive da Eucaristia”
239
 e a Eucaristia representa o 

“núcleo do mistério da Igreja”
240

, eis um importante sinal de 

comunhão eclesial. Porém, a dimensão eucarística existe 

propriamente na e através da Igreja local. Torna-se 

necessário reafirmar a importância da comunhão dos NME com a 

Igreja local, pois a não comunhão com a Igreja local 

compromete o sentido da comunhão eucarística e, portanto, 

compromete o sentido da comunhão universal. 

A Eucaristia termina sempre com um envio para a missão, 

com um envio para o mundo. Por isso, nenhuma Eucaristia está 

voltada para um fim em si mesma. O encontro com o Senhor e a 

participação no seu corpo místico, fruto do mistério de sua 

Paixão, Morte e Ressurreição, conduz os fiéis para os irmãos 

espalhados pelo mundo. São preocupantes as atitudes como: 

                                                 
238 GS nº 1. 
239 EE n° 01. 
240 LG n° 11. 
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a) Priorizar sobremaneira a dimensão transcendente a 

ponto de uma adoração do Cristo eucarístico chegar a abafar 

o compromisso com os irmãos na vida real, fazendo tal 

compromisso cair no esquecimento ou ficar relegado a 

sentimento de pena e a ações assistencialistas. 

b) Centramento sobre as próprias necessidades. A 

Eucaristia fica tão voltada para as próprias necessidades e 

para a busca de alívio interior a ponto de esquecer sua 

missão no mundo. 

c) Na RCC, um fato bastante freqüente chama a 

atenção. É comum boa parte dos membros deixar de participar 

da celebração da Eucaristia para, logo ao terminar a missa, 

no mesmo lugar, iniciar o culto de louvor e adoração. Há aí 

um indicativo de que o sentido e o valor da Eucaristia ainda 

não são devidamente compreendidos. O mais natural seria 

participar da Eucaristia, “centro e foco” da comunhão 

eclesial e depois realizar o encontro de oração e louvor. 

Some-se a isto a prática, também comum, de se preferir as 

celebrações “carismáticas” da Eucaristia em detrimento das 

outras menos emocionantes. Mais uma vez, o mesmo indício de 

que se valoriza mais o estilo carismático que, propriamente, 

a Eucaristia. É sabido que isto não é uma orientação do 

movimento, mas um desvio por parte dos participantes. É 

normal que haja desvios. O que preocupa é o fato de os 

desvios se tornarem constantes e se converterem em costumes. 

Ao que parece, pouco se tem feito, concretamente, 

principalmente por parte das lideranças do movimento, para a 

eliminação desta prática freqüentemente verificada. 

A Eucaristia é “sinal da unidade”
241
, ela “significa e 

realiza a unidade”
242

, “é fonte e ápice de toda a vida 

cristã”
243
 e é por ela que “a Igreja continuamente vive e 

                                                 
241 SC nº 47. 
242 LG nº 3; UR nº 2. 
243 LG nº 11. 
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cresce”
244
. Por tudo isso, a comunhão há de se expressar não 

apenas no ato litúrgico e não apenas entre os membros de 

determinado grupo ou movimento.  

A recente Carta do Papa sobre a Eucaristia acena para o 

fato de que a celebração da Eucaristia não pode ser o ponto 

de partida para a comunhão, mas que ela “pressupõe” a 

comunhão e visa sua “consolidação e perfeição”
245
. Para ser 

devidamente celebrada, a Eucaristia exige “um contexto de 

integridade dos laços, inclusive externos, de comunhão”
246
. 

A Eucaristia, visando a consolidação e perfeição da 

comunhão, conduz a uma comunhão mais plena, que envolve toda 

a vida do cristão, em qualquer função que ele exerça, quer 

no movimento, na comunidade ou na sociedade. A Eucaristia 

deve talhar no fiel, no movimento e na comunidade um jeito 

de ser e viver, de tal modo que a comunhão possa ser o seu 

distintivo. A Eucaristia é sempre legitimamente celebrada 

numa Igreja local. 

 

 

 

4.2 - Os NME e a Comunhão com a Igreja local 

Segundo Rigal, a Eclesiologia de comunhão não escapa 

das exigências de uma tradução institucional e a comunhão 

não se limita a uma dimensão espiritual e teológica, mas 

reclama a existência de estruturas e instâncias de 

funcionamento. Neste caso, os NME estão também sob a 

exigência de uma tradução institucional que se dá, 

necessariamente, via Igreja local. Caso os NME se excluam, 

se neguem à participação ou se coloquem à margem das 

estruturas e instâncias de funcionamento e organização da 

                                                 
244 LG nº 26. 
245 JOÃO PAULO II, Ecclesia de Eucharistia, São Paulo, Paulinas, 2003, no 

35. 
246 Ibidem, nº 38. 
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Igreja local, estarão enfraquecendo e dificultando a 

comunhão eclesial. Atitude que, obviamente, não pode vir do 

Espírito que, por natureza, é comunhão.  

O Vaticano II, com seu esforço de voltar às fontes 

cristãs, desvela a origem trinitária da Igreja e a fonte 

trinitária da comunhão eclesial. A Igreja é redescoberta 

como “o lugar de encontro da história trinitária de Deus e 

da história humana”
247
. Deus faz história na história dos 

homens. Ele elege um povo, caminha com ele e depois se 

encarna na história da humanidade continuando sempre 

presente
248
. A Igreja, por sua vez, deve continuar a história 

desse povo eleito, deve continuar a recriar as atitudes e 

opções do Jesus histórico mediante as necessidades e 

urgências próprias de cada tempo. Isto exige o situar-se da 

Igreja na história dos homens, no espaço e no tempo. É aí 

que se manifesta o Espírito de Deus que tudo conduz e a 

conseqüente valorização da Igreja local. 

Por Igreja local ou Igreja particular entende-se aqui 

não apenas o bispo juntamente com o seu presbitério. Na 

linha eclesiológica do Vaticano II, retomada por Rigal, 

Igreja local é “a comunidade dos fiéis”. É a assembléia dos 

batizados que, respondendo à convocação divina, vive, 

celebra e testemunha sua fé em um determinado lugar, sob a 

presidência do ministério apostólico. Esta Igreja, convocada 

e constituída pelo próprio Deus, deve se estender por toda a 

terra. Assim, ao mesmo tempo em que ela entra na história, 

ela também a transcende por sua origem e seu destino 

divinos
249
. Portanto, o fundamento da Igreja local não está 

no ministério hierárquico. 

O povo de Deus, como povo de batizados, incorporado a 

Cristo, constitui a realidade primeira da Igreja local. 

                                                 
247 Bruno FORTE, A missão dos leigos, São Paulo, Paulinas, 1987, p. 70. 
248 Cf. Mt 28,20. 
249 Cf. LG nº 9. 
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Desde a condição comum de batizados, partícipes das funções 

sacerdotal, profética e real, os fiéis, reunidos em grupos 

de cristãos, nas comunidades eclesiais, nas paróquias, vão 

se estendendo e formando a Igreja local, presidida pelo 

bispo local que deve estar em comunhão com o bispo de Roma. 

Por tudo isso, “o lugar eclesial por excelência para o 

serviço da fé e para a realização da missão é a Igreja local 

ou particular”
250

. 

Cabe à Igreja local a tarefa primeira de construir a 

comunhão eclesial, quer no seu interior, quer na relação com 

as outras Igrejas locais. “Não há Igreja particular sem 

comunhão”
251

. Os NME, com todo seu aparato, seus dons e 

carismas, devem estar a serviço da Igreja local. Se bem 

entendido, os movimentos não devem existir para si mesmos, 

mas para a missão, para a construção do Reino e isto passa, 

necessariamente, pela Igreja local. A Igreja local é o 

“sujeito primordial da missão”
252
. E ainda, “não existe 

nenhum ato verdadeiramente eclesial que originariamente não 

seja ato de uma Igreja local”
253
. Caberá à Igreja local criar 

espaço de ministerialidade específica para os NME. Estes 

devem encontrar espaço para a realização da missão. Devem se 

sentir convidados à missão, num processo de mútua aceitação. 

Por sua vez, os NME, com sua configuração e suas 

estruturas próprias, representam um dado novo na Igreja 

local. A presença e a importância dos NME estão 

condicionadas ao seu relacionamento com a Igreja local. A 

força e a riqueza próprias do carisma de cada movimento ou 

associação eclesial só têm sentido na Igreja e para a Igreja 

enquanto radicadas na Igreja local. 

 

                                                 
250 Cf. Cleto CALIMAN, Igreja, Povo de Deus, sujeito da comunhão e da 

missão (Tese de Doutorado) Belo Horizonte, CES, 2001, p. 110. 
251 Santiago MADRIGAL, “Itinerario da Iglesia-comunión: Del Sínodo de 

1985 al Año Jubilar”, Sal Terrae, 90 (2002) p. 320. 
252 Cf. FORTE, A Missão... op.cit. p. 90. 
253 Ibidem p. 74. 
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“Não se pode absolutamente conceber, na 

perspectiva da eclesiologia de comunhão, uma realidade 

agregativa presente na Igreja local e que prescinda 

dela.”
254

 

 

Colocar-se à margem da Igreja local, quer para 

manter a própria identidade, quer por sentir-se superior ou 

mais “iluminado”, ou mais “puro”, ou mais “fiel” e até mesmo 

para manter a independência sem se deixar questionar, 

significa enfraquecimento ou até quebra dos laços de 

comunhão. Quando se colocam à margem da Igreja local, os NME 

contribuem para o enfraquecimento do dinamismo missionário e 

pastoral da Igreja. Isto se verifica quando os planos 

diocesanos, os planos paroquiais e o esforço da Pastoral de 

Conjunto são ignorados ou até descartados por causa dos 

planos e programas próprios dos movimentos. 

É de se destacar que a eclesialidade implica uma 

pertença à Igreja como uma realidade que se torna visível na 

comunidade de fé. Neste sentido, ganha importância a 

paróquia. A paróquia constitui uma comunidade local estável: 

“A paróquia é o ponto de vinculação estável ao corpo 

eclesial de Cristo”
255

. Na paróquia estão presentes as 

mediações essenciais da Igreja: a Palavra de Deus, a 

Eucaristia, os Sacramentos, a Oração, a Comunhão na 

caridade, o Ministério ordenado e a Missão. A paróquia, 

enquanto tal, é parte da diocese, ela “a significa e a 

expressa”. A paróquia constitui o lugar natural e 

privilegiado para a experiência e vivência eclesial.  

“A paróquia respira e irradia a única atmosfera 

da Igreja particular em comunhão universal”
256

. 

 

                                                 
254 Ibidem, p. 88. 
255 Antonio Hiraldo VELASCO, “La parroquia, ámbito y signo de la comunión 

misionera”, Communio 3511 (2002) p. 155. 
256 Ibidem, p. 159. 
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É no âmbito da paróquia, dentro dela e em sintonia com 

ela que se deve desenvolver a ação pastoral que é uma das 

dimensões da vida e da missão da Igreja. Uma ação desligada 

da paróquia e, por conseqüência, desligada dos seus pastores 

não chega a constituir-se ação pastoral. Neste sentido, os 

NME, com sua identidade e missão que lhes são próprias, não 

carregam em si a totalidade das dimensões da vida cristã. 

Eles têm sua importância na medida em que respondem às 

necessidades do momento, mas não podem ser vistos nem 

considerados como suficientes em si mesmos. Também não podem 

funcionar como alternativa ou suplência em relação à 

paróquia ou diocese. Mesmo a paróquia, ela não é toda a 

Igreja, ela é uma célula viva da Igreja no sentido de que 

toda a Igreja está presente nela e que ela participa da 

totalidade da missão da Igreja. Assim, afirmar a paróquia 

significa afirmar a diocese, afirmar a diocese significa 

afirmar a paróquia. 

“Em definitivo, a paróquia está fundada sobre uma 

realidade teológica, pois ela é uma comunidade 

eucarística. Isto significa que ela é uma comunidade 

idônia [sic] para celebrar a Eucaristia, na qual se 

situam a raiz viva do seu edificar-se e o vínculo 

sacramental do seu estar em plena comunhão com toda a 

Igreja.”
257

 

 

Por tudo isso, a Igreja local constitui o centro do 

anúncio do evangelho. O ponto de partida para a missão. É a 

partir da Igreja local que o anúncio proferido pelos NME 

ganha verdadeira credibilidade. A paróquia será, também, 

necessariamente, o ponto de partida para a missão dos NME. 

Quem é enviado em missão é enviado por Deus, em Cristo e na 

força do Espírito que age através da comunidade eclesial. As 

últimas DGAE apontam o fato de que grupos que recebem 

orientações supradiocenas não podem se opor às orientações 

da Igreja local. Antes, as comunidades – e também os 

                                                 
257 CfL nº 26. 
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movimentos - são realmente eclesiais quando buscam a 

comunhão com a Igreja universal por meio da comunhão com a 

Igreja local
258
. 

No entanto, a prática pastoral tem demonstrado reservas 

e fechamentos mútuos. Quer da parte da Igreja local que não 

se abre à novidade dos NME, quer dos movimentos que, com sua 

estrutura já montada, não aceitam senão o que é por eles 

proposto. Neste caso, o caminho de comunhão exige a 

conversão tanto por parte dos movimentos como por parte da 

Igreja local. Os movimentos deverão inserir-se nos planos e 

atividades da paróquia e da diocese, colocando-se a serviço 

e contribuindo, com seus carismas próprios, para o 

crescimento da Igreja num testemunho sincero de comunhão. 

Por sua vez, a Igreja local, deverá abrir-se, num clima 

de acolhida e fraternidade, para os movimentos. Deve criar 

espaço de atuação e saber usar da força deles para o 

crescimento e fortalecimento da Igreja. Porém, a Igreja 

local deverá ter o cuidado para não ficar à mercê dos 

movimentos. Deverá ter um projeto pastoral sólido e 

suficientemente capaz de empreender o serviço evangelizador 

em sintonia com as grandes opções da Igreja universal e 

continental e atenta às necessidades do povo e aos “sinais 

dos tempos”. A Igreja local tem à sua frente o legítimo 

pastor, a quem cabe a responsabilidade de conduzi-la na 

unidade. É necessária a comunhão com a Hierarquia. 

                                                 
258 Cf. DGAE 2003-2006, nºs 144-145. 
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4.3 - Os NME e a comunhão com a Hierarquia 

A hierarquia da Igreja está a serviço do Reino de 

Deus. O ministro ordenado é ao mesmo tempo pastor, 

responsável pela unidade, pregador do evangelho e presidente 

da celebração sacramental. O ministro é ordenado para o 

serviço da unidade, para o serviço à comunhão eclesial.  

 

“Por sua vez, cada bispo é o princípio e o 

fundamento visível da unidade na sua Igreja particular, 

formada à Imagem da Igreja universal: nas quais e a 

partir das quais resulta a Igreja católica una e única. 

Por isso, cada bispo representa a sua Igreja; e todos, 

juntamente com o Papa, representam toda a Igreja no 

vínculo da paz, do amor e da unidade.”
259

 

 

Quando Rigal destaca três limites do Vaticano II 

quanto à colegialidade episcopal - estar prioritariamente 

dirigido à relação com a primazia; polarizar-se sobre o 

serviço à Igreja universal em detrimento das Igrejas locais; 

mostrar-se exageradamente atenta a clarear as questões de 

poder -, faz a atenção voltar-se sobre os NME em sua relação 

com a hierarquia eclesiástica. 

Geralmente, os dirigentes dos NME têm bom trânsito de 

relações com as instâncias de poder em Roma e procuram a 

proximidade com o Papa. Há dirigentes que o visitam 

freqüentemente. Este fato deixa entrever que existe a busca 

da comunhão com a instância maior, com os representantes da 

Igreja universal. No entanto, esta busca de comunhão com as 

instâncias maiores não deve servir de justificativa para 

certo descompromisso ou para o enfraquecimento dos laços de 

unidade com a Igreja local. O fato de obter a atenção do 

romano Pontífice e ou sua bênção para o movimento, por si 

só, não é critério decisivo para a inserção na comunhão 

eclesial. Sabe-se da exigência da comunhão na mesma fé, nos 

                                                 
259 LG nº 23. 
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mesmos sacramentos, e no mesmo governo. A comunhão 

hierárquica vem precedida da comunhão de fé e da comunhão 

sacramental e delas depende. A comunhão hierárquica há de 

ser um sinal de uma efetiva comunhão com Jesus Cristo e com 

Seu projeto de vida. Como visto acima, é na e através da 

Igreja local que se efetiva, pela comunhão com o legítimo 

pastor, a comunhão com a Igreja universal. 

A comunhão com o pastor da Igreja local vai também 

além de um pedido de bênção para o funcionamento do 

movimento. Significa caminhar junto, abraçar as propostas da 

Igreja local. Neste sentido, os eixos básicos assumidos 

pelas grandes conferências eclesiais devem ser também 

assumidos pelos NME como sinal de efetiva comunhão. O 

compromisso com a libertação integral do ser humano, o 

compromisso com a justiça e os direitos humanos, o interesse 

pelas mudanças estruturais da sociedade que fazem parte das 

grandes opções assumidas pela Igreja, tudo isso deve também 

fazer parte das opções dos movimentos que pretendem ser 

verdadeiramente eclesiais. No caso do Brasil, as opções e as 

Diretrizes de Ação Evangelizadora propostas pela CNBB, não 

podem ser ignoradas pelos movimentos nem por nenhum dos 

católicos. Abraçar com ardor missionário estas propostas é 

um efetivo e verdadeiro sinal de comunhão. 

Quando isto ocorre, há um exemplo de viva comunhão 

eclesial. Importa também perguntar como os NME se preocupam 

em responder aos importantes problemas do mundo que desafiam 

a fé cristã e a pastoral da Igreja. Não basta responder aos 

desafios internos da Igreja e ou dos movimentos. É preciso 

estar abertos às indagações do mundo e, com inteligência e 

fidelidade evangélica, propor novas respostas aos novos 

desafios. 
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4.4 - Os NME e a Comunhão Universal 

No pensamento de Rigal, a Igreja universal não é uma 

simples soma de dioceses, mas por outro lado não se trata de 

algo abstrato, nem anterior às Igrejas locais. A natureza da 

Igreja universal deve evidenciar verdadeira comunhão das 

Igrejas locais. A Igreja universal se constitui pela 

comunhão de todas a Igrejas particulares e é presidida pelo 

bispo de Roma. Ele é o sinal e o ponto de unidade na Igreja, 

a qual ele “preside na caridade”
260
. 

A relação entre Igreja universal e Igreja particular é 

uma questão disputada entre os teólogos e diz respeito 

também à interpretação da definição dada pelo Concílio 

Vaticano II na LG nº23. 

Pe. Vaz mostra que a “Igreja particular está em face da 

Igreja universal numa típica relação dialética”
261
. Ele 

mostra primeiro como esta relação não deve ser pensada
262
, 

depois, mostra que a Igreja particular deve ser pensada, 

dialeticamente, como fenômeno da igreja universal nos termos 

de uma “causalidade circular”: 

“A Igreja universal está toda nas Igrejas 

particulares e tem nelas sua realidade fenomenal ou 

reflexa. Tudo o que se atribui à Igreja universal, se 

atribui à Igreja particular. Mas a Igreja particular só 

subsiste na Igreja universal. Isolada na sua 

particularidade não é mais Igreja. Não existem, nesse 

sentido, Igrejas particulares. Existe a Igreja 

universal, que se diferencia intrinsecamente ou se 

manifesta na particularidade das Igrejas locais (mesmo a 

                                                 
260 “Praesidens in caritate” INÁCIO DE ANTIOQUIA, Carta aos Romanos, 01. 
261 Henrique Cláudio de LIMA VAZ, A Igreja particular como lugar concreto 

da fé e do testemunho In: João Batista LIBÂNIO et allii, Igreja 

particular: VI Semana de Reflexão Teológica, São Paulo, Loyola, 1974, p. 

167. 
262 Cf. Ibidem p. 168. É preciso cuidado para não incorrer em diferentes 

extrinsecismos: “a) a Igreja universal não é um todo, de que as Igrejas 

particulares sejam partes: extrinsecismo quantitativo; b) a Igreja 

universal não existe a modo de uma substância de que as Igrejas 

particulares sejam como acidentes: extrinsecismo substancialista; c) a 

Igreja universal não existe como todo potencial (potestativo) de que as 

Igrejas particulares seriam atualizações `aqui e agora´: estrinsecismo 

[sic] qualitativo”. 
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Igreja de Roma é uma Igreja particular). Tomada em si 

mesma, a Igreja universal é algo imediato, portanto, 

abstrato. Ela se mediatiza (se manifesta) nas Igrejas 

particulares e somente assim é Igreja universal como 

totalidade concreta (real).”
263

 

Seguindo a fórmula do Vaticano II, a “una e única 

Igreja católica existe nas Igrejas particulares e a partir 

delas” [in quibus et ex quibus]
264
. Assim, cada Igreja 

particular é, em si e por si, uma comunhão na qual se 

concretiza a Igreja de Cristo. Por sua vez, a Igreja 

universal é o conjunto – e não a soma - da comunhão das 

Igrejas particulares, realizada pela ação do Espírito Santo 

que é o “princípio e fundamento visível da unidade na fé e 

na comunhão”
265

. De modo mais pleno, as Igrejas particulares 

e a Igreja universal existem cada uma nas outras. Elas estão 

intimamente unidas e compartilham a mesma existência. 

A posição apresentada por Rigal caminha nesta direção: 

A relação Igreja universal e Igreja particular
266
 não pode se 

reduzir a aspectos meramente abstratos e teóricos. Esta 

relação há de se firmar sobre situações pastorais e sobre 

experiências comunitárias concretas, pois a Igreja é uma 

realidade histórica concreta. 

A comunhão com a Igreja universal se dá “na e 

através” das Igrejas particulares. Portanto, os NME não 

podem funcionar como nuvens que pairam sobre as Igrejas 

particulares sem nelas se inserirem efetivamente. Só o fato 

                                                 
263 Ibidem, p. 168. 
264 Cf. LG nº 23§1. 
265 Cf. LG nº 18§2; 23§1. 
266 Trata-se da interpretação dada à afirmação conciliar sobre a relação 

Igreja universal e Igreja particular (LG 23). A posição de Rigal e a de 

Walter Kasper diferem da interpretação da Congregação para a Doutrina da 

fé. Cf. EccCom, pp 69-72. “Falar da carta da Congregação para doutrina 

da fé, da Igreja universal como `realidade ontologicamente e 

temporalmente previa a toda Igreja particular´ não é confundir o 

conjunto das Igrejas já existentes ou potenciais e, pois, históricas com 

o Mistério da Igreja no desígnio de Deus?”, p. 71. Cf. também Walter 

KASPER, “Acerca de la Iglesia. Kasper x Ratizinger” http:// www.igreja-

presbiteriana.org/Port/Teologia/Sistematica/Relat/ relat281 .htm, 19/ 

05/2003. Cf. CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, Carta aos Bispos sobre 

alguns aspectos da Igreja entendida como comunhão, Petrópolis, Vozes, 

1992, nos 7-10, pp. 12-16. 
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de terem a aprovação de Roma não indica, “por si”, o 

critério último de eclesialidade. A comunhão exige mais que 

uma simples aprovação. A aprovação legitima o funcionamento, 

cria condições para estruturação e organização, abre caminho 

para a articulação e o trabalho dos NME. Porém, a comunhão 

pede mais. 

Tome-se como analogia a dinâmica dos vasos 

comunicantes. Diversos vasos, colocados no mesmo nível e 

interconectados em suas bases por uma mesma tubulação, fazem 

com que o líquido (no caso a água) em seu interior se 

distribua com igualdade entre todos. Estes vasos, 

intercomunicantes, manterão sempre o mesmo nível: ao se 

acrescentar mais água em um dos vasos, todos elevarão o 

nível do seu conteúdo e, ao retirar água de qualquer um 

deles, em todos se verificará a diferença. Há de se destacar 

que o único modo de fazer parte desta intercomunicação é via 

um destes vasos. 

Apesar de a analogia não esgotar todos os aspectos da 

realidade que se quer demonstrar, a idéia dos vasos 

intercomunicantes ajuda a pensar a questão da comunhão com a 

Igreja universal. Os vasos representam cada Igreja 

particular que, em si, tem tudo da Igreja, mas não é toda a 

Igreja. Os laços de efetiva comunhão (mesma fé, mesmos 

sacramentos, mesmo governo) formam a tubulação que 

interconecta as diferentes Igrejas particulares, através do 

ministério da unidade no colégio episcopal em torno do bispo 

de Roma, formando a Igreja universal. 

Porém, o único modo de inserir-se na Igreja universal, 

uma vez que não se trata de algo abstrato ou anterior às 

Igrejas locais, é via Igreja particular. A dificuldade de 

inserção dos NME na Igreja particular não é, portanto, uma 

questão menor ou irrelevante. A inserção dos NME na Igreja 

particular é condição de possibilidade de sua inserção na 
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Igreja universal. Não há como estar em comunhão universal 

caminhando paralelamente à Igreja particular. Seria como 

pretender fazer parte do fluxo de comunhão entre os vasos 

comunicantes permanecendo fora deles. Bruno Forte assim se 

expressa ao tratar da comunhão eclesial: 

“Não há nenhum ato verdadeiramente eclesial que 

originariamente não seja ato de uma Igreja local.”
267

 

Por sua vez, os NME, com suas estruturas e organizações 

internacionais, podem favorecer a comunhão universal das 

Igrejas. Podem ser verdadeiros instrumentos de unidade entre 

as várias Igrejas locais. Com sua visão mais abrangente em 

relação à realidade internacional e urbana, podem ajudar as 

Igrejas locais a abrir os seus horizontes, fazendo perceber 

que sua missão, mesmo localizada, se abre à universalidade.  

Porém, isto se dará pela sua inserção na Igreja 

local. A universalidade do carisma e mesmo as estruturas 

universais dos movimentos devem ser caminhos de inserção, 

devem conduzir os cristãos afastados, bem como a multidão de 

membros que conseguem arrebanhar, a uma efetiva participação 

e engajamento na Igreja particular. Assim estarão 

favorecendo a pastoral de conjunto e enriquecendo, com seu 

carisma, não só a Igreja local, mas toda a Igreja em sua 

universalidade, abraçando como suas as grandes opções da 

Igreja. 

 

 

 

4.5 – Os NME e a Comunhão com as grandes 

opções da Igreja. 

O Vaticano II, ao tratar dos fiéis católicos, afirma 

que a incorporação plena “à sociedade da Igreja” exige ter o 

Espírito de Cristo, aceitar a totalidade da organização da 

                                                 
267 FORTE, A missão..., op.cit., p. 74. 
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Igreja, aceitar todos os meios de salvação e estar unido a 

Cristo, na estrutura visível da Igreja, mediante os vínculos 

da fé, dos sacramentos e da comunhão eclesiástica. E vai 

mais longe: “não se salva contudo, embora incorporado à 

Igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece 

no seio da Igreja `com o corpo´, mas não `com o coração´”
268
. 

A incorporação à Igreja não é mérito, mas graça de Cristo, 

por isso a correspondência à Igreja deve-se dar de maneira 

mais plena: por “pensamentos, palavras e obras”. 

A eclesiologia de comunhão apresentada por Rigal segue 

a mesma direção do que está dito acima: o Vaticano II volta 

de maneira fecunda à perspectiva da comunhão da Igreja 

antiga que prima por uma “eclesiologia total” na qual a 

unidade precede a distinção, a diversidade se orienta à 

comunhão e se converte em fator de mútuo enriquecimento. 

Neste sentido, o nível de serviço à edificação da comunidade 

eclesial será também critério de identificação da 

legitimidade ou não do carisma do movimento. Os movimentos 

deverão identificar se o próprio carisma serve à edificação 

da comunidade eclesial.  

Os dirigentes dos NME têm por missão conscientizar os 

seus respectivos membros a respeito da importância e do 

sentido da comunhão eclesial. Deverão levá-los a buscar, por 

todos os meios e formas viáveis a comunhão com a Igreja 

local, deixando bem claro que não se trata apenas de uma 

comunhão aparente ou simples relacionamento cordial. É 

preciso caminhar para uma efetiva comunhão, mesmo que isto 

implique contrariar certas preferências pessoais. Os NME 

deverão buscar fidelidade a Jesus Cristo e a Seu projeto, 

atentos aos ensinamentos da Igreja e sabendo que a 

fidelidade aos ensinamentos do Vaticano II é mais que uma 

fidelidade aos seus documentos, é uma fidelidade ao espírito 

                                                 
268 LG nº 14. 



132 

 

de comunhão e diálogo com o mundo que extrapola seus 

documentos. Este espírito de diálogo e comunhão deve se 

fazer presente em todos e em cada um dos fiéis. Pois, a 

unidade é fruto do Espírito Santo, quando não há unidade, 

quando não há comunhão, é porque estão colocando obstáculos 

à ação do Espírito: “Não se ponham obstáculos aos caminhos 

da Providência e não se prejudiquem os futuros impulsos do 

Espírito Santo”
269

. 

A Igreja, comunidade dos fiéis, através do ministério 

de seus pastores sempre se empenha em conduzir o povo de 

Deus na unidade. Por sua vez, a hierarquia sempre elege 

opções às quais conclama toda as Igrejas para empenharem-se 

conjuntamente. Só a título de exemplo, veja todo esforço de 

preparação para a chegada do jubileu do ano 2000 promovido 

pelo Papa João Paulo II
270

, retomado pela CNBB nos projetos 

Rumo ao Novo Milênio (PRNM) e Ser Igreja no Novo Milênio 

(SINM). 

Também a “evangélica opção preferencial pelos pobres” é 

uma das grandes opções da Igreja. Sua primeira expressão já 

é encontrada na Lumem Gentiun nº 8, depois foi aprofundada e 

explicitada em Medellín (1968) e Puebla (1979), tendo sido 

confirmada em Santo Domingo (1992) e também assumida pela 

Igreja do Brasil
271
. Enfim “o Magistério social da Igreja não 

se cansa de convidar a comunidade cristã a comprometer-se a 

superar toda forma de exploração e opressão”
272

. 

Como decorrência, os NME deverão abrir-se para as 

opções eclesiais que visem ao atendimento e à promoção dos 

necessitados. No caso latino-americano, a “opção 

preferencial pelos pobres” não é algo facultativo, mas uma 

exigência evangélica. A comunhão com Cristo se dá através da 

                                                 
269 UR nº 24. 
270 Cf. João Paulo II, Tertio Millennio Adveniente, São Paulo, Paulinas 

1994 e Novo Millennio Ineunte, São Paulo, Paulinas, 2001. 
271 Cf. DGAE 1999-2002, nº 191. 
272 Ibidem, nº 192. 
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comunhão com os irmãos pobres, sofredores e necessitados. A 

própria Eucaristia é a partilha que ensina a partilhar e 

exige também a comunhão com os mais sofridos e injustiçados. 

No caso da Igreja do Brasil, já antes da celebração do 

Concílio Vaticano II, lançava-se o “Plano de Emergência” 

(1962) como 1º Plano de Pastoral de Conjunto, já buscando e 

incentivando a comunhão eclesial. Com a atuação da CNBB, 

procurou-se continuar a articulação da pastoral de conjunto 

com os “Planos de Ação Pastoral”, que depois se abriram 

convertendo-se em “Diretrizes de Ação Evangelizadora” sempre 

definidas em comunhão eclesial através dos Bispos de quatro 

em quatro anos. Notável esforço de comunhão eclesial se tem 

demonstrado através das Campanhas da Fraternidade. Todo ano, 

por ocasião da Quaresma, todos os cristãos são conclamados a 

um exercício de efetiva comunhão em torno de alguma 

realidade eclesial ou social que reclama uma resposta 

evangélica por parte da Igreja. Some-se a esta iniciativa 

também a realização das “Semanas Sociais” e dos “Gritos dos 

Excluídos”. Destaque-se também o esforço a que todos são 

convocados com as “Exigências Evangélicas e Éticas de 

Superação da Miséria e da Fome”
273
. 

Neste caso, o paralelismo pastoral dos NME enfraquece a 

comunhão e rouba as forças destes projetos e planos 

pastorais e de conjunto. Se os movimentos abraçassem, 

verdadeiramente, estas grandes opções eclesiais, a Igreja 

teria maior força profética e maior força de transformação 

social, podendo assim contribuir mais para a evangelização e 

para o crescimento do Reino de Deus. A pastoral de conjunto 

brota da própria natureza da Igreja e, portanto, não 

representa uma opção conjuntural, não é algo optativo, mas 

fruto de uma redescoberta do verdadeiro sentido de ser 

Igreja. A falta de empenho nestes planos e diretrizes 

                                                 
273 CNBB, Exigências Evangélicas e Éticas de superação da miséria e da 

fome, Doc. 69, São Paulo, Paulinas, 2002. 
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conjuntas, que são dirigidas a toda a Igreja, se revela como 

um empecilho para a comunhão eclesial. A Eucaristia, 

celebrada sem um efetivo compromisso com os planos de ação 

da Igreja local e sem comungar com as grandes opções da 

Igreja fica desenraizada e não pode realizar os frutos de 

comunhão e de caridade que ela é e significa. Ela fica 

privada de levar a comunhão à sua plenitude. 

 

 

4.6 - Os NME e a Comunhão Ecumênica 

Pela necessidade de reafirmar a própria identidade e a 

coesão interna, os NME, em termos gerais, mas não na 

totalidade, apresentam dificuldades para a abertura ao 

diferente. Ficam mais voltados para si mesmos e se pensam 

até como a porção da verdadeira Igreja e esperam que os 

outros mudem de atitude abraçando o movimento. Acrescentem-

se a isto os traços de fundamentalismo que não raro resvalam 

para o proselitismo, fechando-se às iniciativas e às 

propostas ecumênicas. Chegam a ver no ecumenismo, e mais 

ainda nas propostas de diálogo inter-religioso, uma ameaça à 

fé. 

Em geral, a orientação dada pelos NME aos seus fiéis, é 

em função da conversão interior. No tocante às outras 

Igrejas cristãs, não se consegue sair da perspectiva do 

“retorno” que pleiteia a volta dos outros crentes ao seio da 

Igreja católica. É como se a missão fosse conquistar de novo 

os que se afastaram do catolicismo. Espera-se sempre que o 

outro se converta. 

A atitude fundamentalista leva a suspeitar da teologia; 

conseqüentemente, os NME se distanciam dos cursos de 

teologia e de aprofundamento teológico. A visão de fé não 

sai da esfera da superficialidade e por isso não se chega a  
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ver a necessidade e a urgência da comunhão eclesial e menos 

ainda da comunhão ecumênica. Esta superficialidade gera 

insegurança e medo. Isto também impede ver o que de bom há 

nas outras Igrejas cristãs e enfraquece o esforço para um 

maior e mútuo conhecimento que é fundamental para o avanço 

na comunhão ecumênica. 

A eclesiologia de comunhão apresentada por Rigal funda-

se nos documentos e no espírito do Vaticano II. Assim, a 

comunhão ecumênica deve ser vista dentro das diretrizes do 

Concílio. O Vaticano II aponta que é dever dos católicos a 

participação no movimento ecumênico
274
. Mais ainda, que a 

união dos cristãos se impõe a toda a Igreja e implica a 

atuação tanto dos fiéis quanto dos pastores
275
. A ação 

ecumênica não é um modismo, é obra do Espírito Santo: 

“...por obra do Espírito Santo surgiu entre 

nossos irmãos separados um movimento sempre mais amplo 

de restaurar a unidade de todos os cristãos.”
276

 

 

Os NME devem aprofundar a teologia sobre a comunhão 

eclesial e sobre a comunhão ecumênica, vencer a tentação ao 

fechamento e fugir das atitudes fundamentalistas e 

proselitistas que dificultam o ecumenismo. Devem, sincera e 

efetivamente, colocar-se a serviço da comunhão ecumênica 

alegrando-se com os valores verdadeiramente cristãos que 

estão presentes nos outros “irmãos separados”. Isto exigirá 

necessária aproximação para conhecer melhor e mais 

profundamente a mentalidade dos cristãos “não católicos”
277
. 

Mas, enfim, a comunhão com os pobres será também ponto chave 

para a comunhão ecumênica. A exigência evangélica de 

solicitude e serviço aos pobres é comum a todas as Igrejas. 

O serviço aos pobres se converte em serviço ao próprio 

                                                 
274 Cf. UR nº 4. 
275 Cf. UR nº 5. 
276 UR nos 1 e 4 
277 UR nº 9. 
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Cristo e fonte de comunhão entre os irmãos que seguem a 

Cristo
278
. A comunhão com Deus e a comunhão com os 

empobrecidos são indissociáveis. 

Merece destaque, entre os movimentos abordados na 

primeira parte deste trabalho, o movimento dos Focolares. 

Trata-se de um movimento com grande abertura para a dimensão 

ecumênica e para o diálogo inter-religioso. O diálogo é 

palavra chave para o movimento. As iniciativas e encontros 

ecumênicos promovidos pelo movimento e por Chiara Lubich têm 

representado passos importantes para o ecumenismo e para a 

abertura ao diálogo inter-religioso. No movimento se procura 

formar os católicos para a unidade e para a solidariedade a 

partir de propostas de vida em comum. 

O caminho para a unidade passa, necessariamente, pela 

fidelidade a Cristo e à verdade por Ele revelada. Em uma 

palavra, passa pela conversão. Enquanto perdurar a presunção 

de que só os outros é que precisam de conversão, nenhum 

passo será dado em direção ao ecumenismo. Sincera conversão 

a Jesus e a seu Evangelho é o único caminho que pode levar a 

atitudes mais ecumênicas. E, como se verá a seguir, 

conversão é o único caminho para uma maior e mais sincera 

comunhão dos Novos Movimentos na Igreja. 

 

 

5 - Conversão: Caminho para a Comunhão 

A conversão é condição de possibilidade para os 

NME superarem os limites que impedem, dificultam e 

enfraquecem a comunhão eclesial. Bem como é o caminho 

para a abertura das comunidades e da Igreja local para 

a riqueza dos movimentos. A conversão é, sobretudo, 

conversão a Jesus Cristo e a seu Evangelho no pleno 

                                                 
278 Cf. Mt 25. Também na Igreja primitiva, os conflitos surgidos diante 

do anúncio do Evangelho aos pagãos tiveram como ponto de comunhão o 

serviço aos pobres, cf. Gl 2,9-10. 
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sentido de ser Igreja que caminha na história como 

sinal do Reino de Deus. 

A conversão é sempre conversão “de” e conversão 

“para”. É sempre um movimento de saída do estado ou 

situação de desvio, erro ou pecado, para o estado de 

reconciliação e de graça. A conversão à qual os NME 

são chamados é também uma conversão na dinâmica deste 

duplo movimento “de” e “para”. Eles são chamados a 

vencer os desvios da centralização, da uniformidade, 

do fechamento e da espiritualização, que enfraquecem e 

até impedem a comunhão. Conversão “para” significa 

conversão para a fidelidade a Jesus Cristo e a seu 

projeto. Uma fidelidade vivida de maneira encarnada na 

realidade, procurando responder aos desafios dos 

tempos atuais com ações concretas. Jamais perder a 

dimensão da necessária conversão que é processual, 

constante e nunca algo acabado. Os próprios movimentos 

deverão incentivar os fiéis e encaminhá-los para 

cursos de aprofundamento bíblico-teológico-pastoral 

dentro de um sincero espírito de comunhão eclesial e 

na sincera busca de fidelidade a Jesus Cristo e a seu 

projeto evangélico. 

Jesus Cristo e seu Evangelho são os marcos 

diretores, são as balizas pelas quais todos os 

cristãos, grupos e movimentos devem pautar seu modo de 

ser e de agir, quer na Igreja ou na sociedade. Este 

balizamento não pode ser feito sem o devido 

aprofundamento da doutrina cristã e sem o devido apoio 

de uma sã teologia que ajude a perscrutar os “sinais 

dos tempos”. Assim, os NME serão capazes de ajudar a 

responder, na comunhão, aos grandes desafios que tocam 

a Igreja nesta pós-modernidade. Recriar as atitudes e 

opções de Jesus, segundo as necessidades do mundo pós-

moderno e atentos aos “sinais dos tempos” é tarefa a 
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ser empreendida por todos e também pelos NME, com toda 

solicitude. Para isto, hão de vencer o preconceito 

contra a teologia, como se esta fosse inimiga da fé. A 

fé busca sua intelecção, “fides quaerens intellectum”. 

O aprofundamento teológico é necessário e urgente para 

vencer as tendências fundamentalistas e proselitistas 

presentes em certos movimentos e grupos com suas 

leituras descontextualizadas das Sagradas Escrituras. 

Conversão também para a pastoral de conjunto que, 

para Dom Aloísio Lorscheider, é um dos elementos mais 

importantes para o discernimento sobre “os Movimentos, 

as Associações, as Pastorais, os Carismas etc.”
279

. 

Esta é também uma exigência do DSD que ainda 

acrescenta que os movimentos devem responder “à 

necessidade de uma maior presença da fé na vida 

social” com um laicato “maduro e comprometido”, 

protagonista de uma nova evangelização que conduz à 

promoção humana no seio das diferentes culturas
280
. A 

inserção deles na pastoral de conjunto venceria o 

paralelismo pastoral que é a deficiência eclesial mais 

reclamada aos NME durante o Sínodo de 1987. Esta 

atitude levaria a uma eclesialidade mais plena em que 

os carismas e ministérios desenvolvidos pelos NME 

seriam colocados a serviço de todo o povo, com maior 

participação nas decisões expressando verdadeira 

atitude de co-responsabilidade missionária na 

evangelização. Enfim, o objetivo da conversão vai para 

além do simples bom relacionamento entre movimentos e 

Igreja local, entre clérigos e leigos e mesmo entre um 

e outro movimento. A busca de comunhão se faz em vista 

                                                 
279 Cf. Aloísio LORSCHEIDER, Avanços do Sínodo dos Bispos “sobre a 

vocação e a missão dos leigos pós 20 anos do Vaticano II” In: José 

Ernanne PINHEIRO, (Org.) O sínodo e os leigos: 7ª Assembléia geral 

ordinária dos sínodo dos bispos, São Paulo, Loyola, 1988, p. 66. 
280 Cf. DSD nos 102 e 103. 
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de uma visão mais plena de ser Igreja, com maior 

autenticidade evangélica, através de uma evangelização 

inculturada e libertadora, na busca da justiça e da 

liberdade, promovendo “vida, dignidade e esperança” 

para todos, sobretudo para os mais pobres, os 

preferidos do Reino “Uma Igreja que não viva para os 

pobres, com os pobres, e como os pobres não vive a 

plena comunhão cristã”
281
.  

 

 

                                                 
281 FLORISTAN, La Iglesia..., op.cit., p. 293. 
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Conclusão 

 

 

“Que todos sejam um para que o mundo creia” 
(Jo 17,21) 

 

 

 

O objetivo deste trabalho foi examinar os Novos 

movimentos Eclesiais, parte integrante de uma “nova 

espiritualidade” que, sob a influência pós-moderna, 

apresenta-se de modo relativista e fragmentado. 

O caminho percorrido levou à constatação de que os 

NME, à maneira como se encontram articulados e 

organizados, apresentam dificuldades à comunhão eclesial. 

Isto se manifesta quando acontece uma caminhada paralela 

à Igreja local, quando ignoram a pastoral de conjunto e 

não abraçam as grandes opções eclesiais. Acontece quando 

se opta por pautar as ações exclusivamente pelas 

diretrizes traçadas por seus respectivos movimentos, 

ignorando outras prioridades eclesiais e, sobretudo, 

outras prioridades evangélicas. 

Por sua vez, a Igreja, entendida como comunhão, cuja 

missão é “reunir os filhos de Deus dispersos”, reclama e 

conclama à comunhão. Além do mais, para que sejam 

plenamente eclesiais, estes movimentos devem preencher 

critérios de eclesialidade. Por isso, procurou-se a 

explicitação da Eclesiologia de Comunhão de Jean Rigal 

que defende uma eclesiologia total. Retomando o Vaticano 

II, defende que a Igreja universal existe na e através 
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das Igrejas particulares; assim é pela comunhão nas 

Igrejas particulares que se participa da comunhão da 

Igreja universal. A articulação dos NME com diferentes 

instâncias de uma mesma comunhão eclesial foi o caminho 

percorrido na tentativa de pensar a comunhão eclesial com 

maior amplitude e densidade. 

Cabe, no entanto, uma nota sobre o tom, às vezes 

radical, sobre os desvios da eclesialidade. Primeiro: 

determinados grupos e movimentos têm a tendência a se 

projetarem como uma espécie de “modelos” acabados para os 

outros cristãos. O tom forte quer ajudar a desmistificar 

esta idéia e fazer saber que todos precisamos crescer na 

busca da conversão para a comunhão eclesial. Segundo, as 

críticas aos desvios da eclesialidade não se aplicam com 

igual força para todos os movimentos, nem mesmo para 

todos os grupos de um determinado movimento. Há enorme 

diferença entre os movimentos e mesmo entre os diversos 

grupos de um mesmo movimento. Era impossível tratar todas 

estas particularidades. Tomem-se se as críticas como 

ocasião e meio para um exame de consciência sincero e 

profundo diante de Deus e dos homens. Nada tendo a se 

acusar ou a acusar o grupo ou movimento, saiba-se 

consciente do bom nível de comunhão eclesial e empenhe-se 

por reforçá-la onde esta ainda dá mostras de fraquezas e 

deficiências na Igreja, pois a Igreja é Comunhão. 

Terceiro, fique claro que o objetivo é provocar e 

favorecer a comunhão. Muitos esforços são feitos de 

maneira isolada quer por iniciativa das Igrejas locais, 

quer por iniciativas dos movimentos eclesiais. 

A missão da Igreja pode ser fortalecida com uma 

efetiva comunhão eclesial e com a busca da articulação 

conjunta dos trabalhos através de uma orgânica pastoral 

de conjunto a nível comunitário, local, regional, 

continental e internacional. Verdadeiro sinal e 
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concretização do ser comunhão no mundo e para o mundo. Só 

como exemplo, uma Campanha da Fraternidade abraçada por 

todos e cada um dos grupos e movimentos, com a mesma 

intensidade que estes abraçam seus próprios projetos, 

seria um grande testemunho de comunhão eclesial. Seria 

uma maneira de a Igreja levantar ainda mais sua voz no 

anúncio do Reino, na denúncia das injustiças e na defesa 

da vida. 

Importa ainda ressaltar que o carisma próprio de 

cada movimento e sua riqueza original proveniente do 

Espírito são um dom de Deus para a Igreja. Cada dom, cada 

carisma precisa ser desenvolvido, multiplicado e colocado 

a serviço da comunhão na construção do corpo eclesial. 

Como membros de um corpo, cada movimento deverá encontrar 

o seu lugar na Igreja e aí exercer seu ministério 

contribuindo para a edificação e a riqueza de todo o 

corpo eclesial. Mas estando sempre atentos para o fato de 

que Comunhão é o jeito de ser da Igreja e que este deverá 

ser o jeito de ser de todos e de cada um dos movimentos 

que de fato queiram ser verdadeiramente Igreja. 

O sentido pleno de Igreja-comunhão há de ser buscado 

pelos NME na linha inaciana do “Sentir com a Igreja”. Uma 

Igreja sensível à realidade do povo à qual se integram os 

movimentos com igual sensibilidade. E procurando ajudar a 

Igreja a ter a fisionomia do seu povo. Na linha do DSD, 

que a Igreja assuma o perfil de cada povo e que os NME se 

abram para uma evangelização menos padronizada e mais 

configurada segundo as necessidades próprias de cada 

região, de cada Igreja local. Que os movimentos tenham um 

“perfil mais latino-americano” (DSD nº 102). 

É verdade que a organização paroquial tradicional 

não responde mais às urgências, particularidades e 

necessidades dos grandes conglomerados urbanos. As 
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paróquias precisam descobrir novas formas de organização 

que respondam melhor e mais efetivamente aos desafios dos 

tempos atuais. Porém, é preciso o devido cuidado para não 

perder a identidade de Igreja particular. As paróquias 

devem ser capazes de articular um projeto pastoral 

suficientemente aberto à diversidade dos carismas 

próprios dos movimentos, mas mantendo estruturas visíveis 

de comunhão eclesial para não cair na dispersão e 

fragmentação do mundo urbano. Caberá também à Igreja 

particular a devida abertura e a acolhida dos NME. 

Abertura à novidade apresentada pela riqueza de seu 

carisma que poderá fazer crescer a Igreja local. 

Em Belo Horizonte, MG, o Projeto Pastoral da 

Arquidiocese: “Projeto Construir a Esperança” foi 

elaborado mediante dois objetivos bem definidos: a) 

responder ao desafio da cultura urbana; b) renovar as 

estruturas pastorais da cidade. O Projeto lança a 

proposta de construir uma “rede” de comunidades, grupos e 

movimentos. Há reuniões periódicas entre os líderes de 

diversos movimentos e uma busca de trabalho mais 

articulado
282
. Acredita-se que em atitudes e iniciativas 

deste tipo estão sendo lançadas sementes de uma 

verdadeira Igreja-Comunhão. Isto necessitará de maiores 

aprofundamentos e estudos posteriores. 

A Igreja local será o chão no qual os movimentos 

deverão se enraizar para produzir frutos concretos de 

vida e esperança. A inserção dos NME na Igreja local 

equivale à sua encarnação eclesial, sem a qual eles 

perdem sua dimensão crística podendo vir a cair no vazio. 

Na medida em que se encarnam na Igreja local, favorecem a 

comunhão local e colaboram com a abertura desta para a 

comunhão universal. 

                                                 
282
 Cf. Cleto CALIMAN, Igreja Particular e Movimentos Eclesiais: A 

experiência da Igreja Particular de Belo Horizonte, (Mimeo), abril 2000. 
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Enfim cabe se reportar à palavra do velho índio 

depois de uma calorosa pregação do missionário branco 

sobre a necessidade de conversão: “O chefe branco coça, 

coça forte, coça bem. Mas coça onde não há coceira”
283
. Em 

toda esta empresa na busca de tratar os NME sobre a ótica 

da eclesiologia de comunhão, pode-se talvez não ter 

chegado a “coçar forte” ou mesmo a “coçar bem”, espera-

se, contudo, ter “coçado” onde tem “coceira”. 

 

 

 

Belo Horizonte, 04 de junho de 2003, 

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. 

                                                 
283
 Cf. Carlos González VALES, Querida Igreja, São Paulo, Paulus, 1998, 

p. 53. 
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