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IGREJA & SOCIEDADE 

Época de mudança ou 
mudança de época? 

 
 

Tempo de olhar para si 
 

A IGREJA NO FOCO DA CF 
 

O que mais chama 
atenção e preocupa? 



A RETRAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA 

• EM 1970, 91,8% DOS BRASILEIROS ERAM CATÓLICOS; 

EM 2010, ERAM 64,6%. 

• REDUÇÃO: 1,7 MILHÕES DE FIÉIS EM 10 ANOS (12,2%). 

PELA PRIMEIRA VEZ, EM TERMOS ABSOLUTOS 

• 5,2% DE EVANGÉLICOS (1970), 22,2% EM 2010. 

• EM 25 ANOS: O MESMO NÚMERO DE EVANGÉLICOS E 

CATÓLICOS 



ENVELHECIMENTO E PERDA DE AUDIÊNCIA 

• PROPORÇÃO MUITO MAIOR DE PESSOAS COM 
MAIS DE 40 ANOS ENTRE OS CATÓLICOS DO QUE 
ENTRE OS EVANGÉLICOS 

• MARCHAS E EVENTOS EVANGÉLICOS 

• PRESENÇA NA MÍDIA DOS EVANGÉLICOS 

• PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA LOCAL E NACIONAL 
ORGANIZADA 

• PROFISSIONALISMO NA GESTÃO DE SEU “NEGÓCIO” 

• PERDA DE AUDIÊNCIA DO EPISCOPADO (CNBB) 

 







RELAÇÃO IGREJA – SOCIEDADE 
= 

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 

4 DIMENSÕES INSEPARÁVEIS 

 

• INDIVÍDUO (PESSOA) 

• FAMÍLIA 

• COMUNIDADE 

• SOCIEDADE 



7   IGREJAS 
 
 
14 PROCESSOS 

     SOCIAIS 



14 PROCESSOS SOCIAIS CAPITAIS 
(A REFLETIR NAS 4 DIMENSÕES) 

• VIOLENCIA 

• VANDALISMO 

• CONSUMISMO 

• HEDONISMO 

• INDIFERENTISMO 

• INDIVIDUALISMO 

• SUBJETIVISMO 

• RELATIVISMO 

• MATERIALISMO 

• CATASTROFISMO 

• PLURALISMO 

• LAICISMO 

• ASSISTENCIALISMO 

• INTERVENCIONISMO 



AS SETE IGREJAS (Ap 1,4) 



Em primeiro lugar, a Igreja é um corpo.  
Os católicos se sentem membros de sua Igreja. 

 E os membros são uma parte desse corpo: a Igreja. 
Sua parte principal, a cabeça, é Jesus Cristo, como 

disse S. Paulo (1Cor 12, 12-14). 
 
 

QUAL É A NOSSO PARTE? 
MEMBROS SADIOS E NECESSÁRIOS? 

1 – IGREJA = CORPO MÍSTICO DE CRISTO 





Em segundo lugar, a Igreja é o Povo de Deus. 
 

 Para ser membro desse povo, dessa nação, não basta 
nascer em tal ou tal lugar ou falar uma língua. 

O católico se torna um cidadão desse povo por um 
nascimento espiritual, pela água e Espírito (batismo). 
 Tem até certidão e documentos de identidade (uma 
cruz pendurada, um terço etc.) > Livres: Gl 3,27-28  

 
A PARTICIPAÇÃO NAS PASTORAIS É UM EXEMPLO 

2 – IGREJA = POVO DE DEUS 







Em terceiro lugar, a Igreja é um povo convocado.  
Os católicos não são passivos, apenas pacíficos. 

Eles não aceitam nenhuma forma de escravidão (Jo 8,30-34 e até 50).  
 

Não são escravos.  
Nem do poder político, nem das paixões humanas. 

 Meditam as coisas de Deus e as proclamam, junto com sua liberdade.  
 

A Igreja é também um povo de profetas, reis e sacerdotes.  
O governante do povo católico, do leigo ao Papa, está a serviço. 

 Seu programa político é colocar-se a serviço de Deus e dos outros.  
Esse é o jeito católico de reinar, de governar: servir. 

 

 EU VIM PARA SERVIR  

3 – IGREJA = POVO LIVRE E CONVOCADO 





Em quarto lugar, entre Jesus e os católicos não há separação.  
Eles estão em constante relação. A Igreja é essa relação.  

 
Tem Igreja em todo momento da vida de um católico. 

 É sinal da cruz para cá e para lá; rezas e expressões (Deus te 
abençoe; Deus lhe pague; Nossa...) que não acabam mais.  

 
Entre Jesus e os católicos, o sangue circula o tempo todo, 

como faz do coração para todas partes e membros do corpo. 
 

Viver em Cristo (Mystici Corporis Christi)  
 

Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que 
agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim 

(Gálatas 2,20).  

4 – IGREJA = RELAÇÃO  





 

Em quinto lugar, a Igreja é a Esposa de Cristo.  
Imagem da intimidade espiritual profunda  de cada um com Jesus.  

 
A Igreja é o conjunto das relações de amor de cada 

um e de todos com Jesus Cristo.  
 

Essa relação é tão forte que Jesus Cristo não está apenas no meio de 
nós, mas dentro de nós, na profundidade do nosso ser.  

 

Somos templos do Espírito  
que nos vivifica, ilumina e conduz num caminho de liberdade,  
em que muita corrente, laços e cadeias são deixados para trás. 

 

Comunidade de fé e não sociológica, ideológica, social etc.. 

5 – IGREJA – ESPOSA DE CRISTO 





 

 Em sexto lugar, a Igreja é transcendental.  
 

A Igreja é Peregrina e Triunfante, terrestre e celeste. 
O que a Igreja faz na terra mexe com os céus. 

A Igreja não é uma ong. 
 

 A Igreja é comunhão dos santos, dos remidos. 
 

Com a caminhada, muitos até santificam suas vidas. 
Não é possível amar Jesus Cristo e não amar a Igreja. 

 
Quem ofende um deles, ofende o outro. 

 

6 –  IGREJA = TRANSCENDÊNCIA 





Em sétimo lugar, a Igreja é uma instituição. 
Existe a organização institucional da Igreja, sem a qual 

ninguém sobrevive. Liberdade de evangelizar. 
 

Adaptada e adaptável, a Igreja está sempre mudando 
e se renovando. O Papa Francisco é um exemplo.  

 
A Igreja é muito mais do que aquilo à qual a reduzem.  

Quanto mais identificá-la com um edifício na praça. 
 

A ADCE é uma expressão do ser Igreja e da Igreja.  
 

7 – IGREJA = INSTITUIÇÃO 





 
AS SETE IGREJAS 

 

1 – Corpo Místico 
2 – Povo de Deus 

3 – Povo liberto e a serviço 
4 – Relação mística 

5 – Esposa e Templo do Espírito 
6 – Comunhão dos Santos 
7 – Divinamente Instituída 

 



IGREJA & SOCIEDADE 

Como falar da contribuição da Igreja “na 
construção de uma sociedade justa e solidária” 
quando ela mesma está sendo desconstruída e 

atacada de forma injusta, constante e ostensiva? 



• Quem pode substituir a Igreja em sua obra 
impossível e necessária?  

• Quem pode converter os homens à sua própria 
humanidade? 

• O realismo totalitário do Estado moderno nas mãos 
de governos oportunistas e corruptos? 

• O materialismo e o relativismo da sociedade de 
consumo?  

• As ideologias neopagãs, classistas ou hedonistas?  

IGREJA & SOCIEDADE 



• Como incentivar pessoas e comunidades a 
exercerem seu protagonismo no contexto social se 
não o fazem na Igreja, por falta de uma verdadeira 
vida espiritual em profundidade? 

• Como avaliar e agir frente a milhares de católicos 
que deixam a Igreja? 

• O que os leva a firmarem sua opção de abandonar 
a Igreja e a assumir atitudes proselitistas que não 
tinham na Igreja?  

IGREJA & SOCIEDADE 



DOUTRINA SOCIAL DA 
IGREJA 

• INDIVÍDUO (PESSOA) 

• FAMÍLIA 

• COMUNIDADE 

• SOCIEDADE 

 

• BEM COMUM 

• SUBSIDIARIEDADE 

• FRATERNIDADE 



INDIVÍDUO 

A PESSOA HUMANA, 
 EM SI MESMA E NA SUA VOCAÇÃO, TRANSCENDE O 
HORIZONTE DO UNIVERSO CRIADO, DA SOCIEDADE E 
DA HISTÓRIA: O SEU FIM ÚLTIMO É O PRÓPRIO DEUS. 

 Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 47 

 

Ama o teu próximo como um outro ti mesmo.  

O nosso ego não pode servir como medida ou referência 
e sim a nossa pessoa, a nossa alteridade. O valor da 

pessoa humana é infinito. Para a Igreja, o seu fim último 
é o próprio Deus, que se revelou aos homens para 

convidá-los e recebe-los na comunhão com Ele. 

 



FAMÍLIA 

O homem é a via da Igreja.  

E a família é a expressão primordial dessa via.  

O mistério da encarnação do Verbo está em 
estreita relação com a família humana.  

Não apenas com uma, a de Nazaré, mas de 

certa forma com cada família... 

Papa João Paulo II, Congresso Pastoral 

Teológico, Rio de Janeiro, 1997. 



COMUNIDADE 
A Igreja não existe para nos distrair ou nos ajustar ao 
mundo, mas para nos subtrair deste mundo.  

O cristão faz o luto do mundo e se abre a inteligência do 
Reino de Deus. Caminhar para o Reino implica construí-
lo, a partir da vida de cada um. 

Na construção do Reino, o homem busca e encontra sua 
humanidade. Esse é um desafio essencial da ação social 
a ser colocado sempre, em toda comunidade de fé: 
caminhar para o Reino de Deus.  

Nossa esperança está além deste mundo e de qualquer 
projeto social, por mais justo, necessário ou utópico.  



COMUNIDADE 
Este mundo, mais ou menos justo; esta sociedade, mais ou 
menos orgânica; as comunidades, mais ou menos inclusivas; 
os corpos, mais ou menos saudáveis; os bens, mais ou menos 
adequados; os conhecimentos, mais ou menos profundos... 
Tudo é passageiro.  
 
Essas realidades estão cheias de ilusões e de dimensões não 
destinadas à eternidade. “Aquele que quiser salvar a sua vida, 
perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-
la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se 
perder a sua alma?” (Mt 16,25-26).  
 
Fazer o luto desta vida e deste mundo para viver e ressuscitar. 
Aí está o cerne do mistério pascal do Cristianismo: quando o 

coração chora o que perdeu, o espírito já sorri do que 
encontrou.  



SOCIEDADE 

Todas as questões do relacionamento Igreja e sociedade  
talvez se resumam a uma única pergunta: 

 A observância dos 10 mandamentos só obriga os homens 
individualmente ou também obriga os Estados? 

 

Na oração do Pai Nosso, que o próprio Senhor ensinou, se 
diz: Seja feita a tua vontade assim na Terra como no Céu. 

 Que a vontade de Deus seja feita aqui na Terra, como ela já 
é feita no Céu.  

Rezamos e atuamos pela realização do Reino de Deus na 
Terra, em nossas pessoas, em nossas casas, comunidades e 

sociedades. 



Carta encíclica Immortale Dei  
(Papa Leão XIII) 

 Os homens não estão menos sujeitos ao poder de Deus quando 
vivem unidos em sociedade que quando vivem isolados.  

Deve haver adequação das leis humanas à lei de Deus, à lei natural. 
 

A observância dos mandamentos da lei de Deus também obriga os 
Estados, obriga os dirigentes deste país.  

Não se pode pensar fazendo abstração de Deus. Ele é a origem e o 
vigor de todas as coisas. Nele, tudo tem sua consistência (Col 1,17).  

 
Quando uma sociedade e até uma civilização tem a pretensão de 

organizar-se voltando as costas para Deus, elas terminam 
organizando-se contra Deus. E caminham para a tirania, para a 

instabilidade, para o individualismo e a mediocridade. 



Carta encíclica Quas Primas 
(Papa Pio XI) 

Neste particular, não cabe fazer distinção entre os 
indivíduos, as famílias e os estados; pois os homens não 
estão menos sujeitos à autoridade de Cristo em sua vida 

coletiva do que na vida individual .  
 

“O grande perigo e o grande mal de nossas sociedades, o 
que temos dito cem vezes, é que os fiéis, incluído muitos 

sacerdotes de nossa geração, têm acreditado que na 
ordem das coisas públicas e sociais, inclusive num país 
cristão, se poderia observar neutralidade e abstenção 
frente à fé cristã, como se Jesus Cristo não houvesse 

vindo ao mundo ou tivesse desaparecido dele”. 
Santo Hilário 



DOUTRINA SOCIAL 
DA IGREJA 

• BEM COMUM 

• SUBSIDIARIEDADE 

• PRINCÍPIO DA 

FRATERNIDADE 



PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE 
A Igreja organiza a Campanha da Fraternidade.  

Seria mais eficiente uma campanha da solidariedade?  
Com certeza não. As ongs fazem isso melhor do que a Igreja.  

Não é uma campanha de solidariedade a da Igreja. 
 

Os deveres do servir com relação ao próximo têm como objetivo a 
fraternidade: que ele viva conosco.  

Aceito e não rejeitado, acolhido e não discriminado, ajudado e não 
explorado, amado e não esquecido.  

O termo fraternidade anda pouco utilizado na sociedade.  
Fala-se de direitos, igualdade ou liberdade e menos de dever, 

responsabilidade e fraternidade.  
A palavra da moda é solidariedade. 

 
A Campanha é da Fraternidade. 



PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE 
A Igreja não deve ser uma ong (Papa Francisco). Por que? 

 Porque o que ela faz na Terra, mexe com os céus!  
Ela não foi criada por homens, mas instituída por Deus. 

 
A fraternidade é como uma imposição da consanguinidade. É como 
uma relação familiar. Ninguém pode ou tem como escapar.  
A solidariedade não se impõe como um fato da natureza. 
Ela vêm de uma atitude, de uma iniciativa pessoal. É uma opção. 
Mesmo se em contato com muitos, o solidário é solitário.  
A solidariedade depende da boa ou da má vontade de cada um.  
A solidariedade é, no máximo, uma obrigação moral relativa. 
 

A exclusão é uma impossibilidade teórica quando a fraternidade 
define os vínculos entre os homens.  

O batismo nos insere numa igualdade que brota da fraternidade.  





EU VIM PARA SERVIR 

Reinar sobre a terra, sem apropriar-se, como um 
guardião, um responsável que toma conta e cuida. 
Reinar é servir, ser servo (servus) e servidor. Ser o 
sal da terra, da sociedade.  

 

Nós somos também a terra que Ele semeia. Ele nos 
dá as sementes do Reino. Cuidemos dos grãos 
sagrados. Não dilapidemos a herança. Façamo-la 
crescer. São grãos preciosos. Talentos. É a nossa 
vida. É nosso país. É a Igreja do Senhor. 



evaristo.demiranda@gmail.com 
 

www.evaristodemiranda.com.br 
 

MUITO OBRIGADO! 

mailto:evaristo.demiranda@gmail.com

