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RESUMO 

A fé é um dom de Deus, uma luz que ilumina toda a nossa vida. A fé nos faz ter uma 
percepção sobrenatural a respeito das coisas do nosso entorno, ganhamos uma percepção 
nova. A fé não é simplesmente algo que se tem, mas uma realidade que faz parte da vida 
do cristão, que impregna toda a sua vida. Todo cristão deveria dizer que vive de fé. No 
entanto, a entrega a Deus, a chamada fé enquanto resposta ou fides qua, falando 
estritamente,  não se transmite. Neste caso, a pessoa vive algo pessoal, que é o seu 
próprio  encontro com Deus que começou num determinado momento e que está 
chamado a durar toda a vida. Mas, a vibração que surge da fé se transmite através do seu 
testemunho (martyria). Contudo, o testemunho tem também a ver com a chamada fé 
enquanto conteúdo ou fides quae. Logicamente, o conteúdo da fé se transmite 
principalmente pela pregação, pela catequese e pelo ensino da teologia. Trata-se de três 
momentos importantes da transmissão do conteúdo da fé que, sem dúvida, devem ir 
acompanhados do testemunho, e que são objetos desse estudo. 
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 O PRIMEIRO ANÚNCIO DA SALVAÇÃO: O QUERIGMA 

 

“Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na 

verdade. Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já estão no caminho da 

salvação; mas a Igreja, a quem esta verdade foi confiada, deve ir ao encontro de seu 

anseio, levando-lhe a mesma verdade. Ela tem de ser missionária porque crê no projeto 

universal de salvação” (Catecismo da Igreja Católica, nº 851). 

 

1.1. Em torno à noção de querigma 

Cristo é a Verdade (cf. Jo 14,6) e é ele o primeiro objeto de nossa pregação para a 

salvação de todos. Querigma, do grego, significa uma notícia de caráter público trazida 

por um arauto. No contexto da transmissão da fé, querigma é o primeiro anúncio às 

pessoas que nunca escutaram o Evangelho e àqueles cristãos que carecem da formação 

cristã que lhes permita viver conforme à fé. Querigma e evangelização são expressões e 

                                                             
146 Padre Françoá Costa é doutor em Teologia (2011) pela Universidade de Navarra (Espanha), professor 
nos cursos de Teologia na Faculdade Católica de Anápolis e na PUC-Goiás, pároco da Paróquia Nossa 
Senhora d’Abadia (Anápolis-/GO). 



atividades correlativas e, portanto, a essência do querigma bem poderia ser iluminada 

com aquelas palavras que a Congregação para a Doutrina da fé disse sobre o termo 

evangelização: “em sentido amplo, esse resume toda a missão da Igreja, porque toda a 

sua vida consiste em realizar a traditio Evangelii, o anúncio e a transmissão do 

Evangelho, que é “força salvadora de Deus para todo aquele que acredita” (Rm 1, 16) e 

que em última essência se identifica com o próprio Cristo (cf. 1 Cor 1, 24). Por isso, 

assim entendida, a evangelização tem como destinatária toda a humanidade. Em todo o 

caso, evangelizar significa não só ensinar uma doutrina, mas anunciar Jesus Cristo com 

palavras e ações, isto é, fazer-se instrumento da sua presença e ação no mundo”147. 

A. Aranda sublinhava outro aspecto da evangelização que não se pode ignorar: o fato de 

que a nova evangelização tem como objetivo os próprios cristãos afastados da Igreja: 

homens e mulheres que, sendo batizados, vivem etsi Christus non daretur e aqueles que, 

ainda professando-se cristãos, pela sua maneira de pensar e de viver não estão longe 

daqueles que vivem como se Cristo não existisse por causa da sua escassíssima formação 

nos conteúdos doutrinais e nas exigências morais da fé148. A essas pessoas, será preciso 

anunciar-lhes novamente a mensagem da salvação. O Documento de Aparecida também 

afirma claramente que “em nossa Igreja devemos oferecer a todos os nossos fiéis um 

“encontro pessoal com Jesus Cristo, uma experiência religiosa profunda e intensa, um 

anúncio querigmático e o testemunho pessoal dos evangelizadores, que leve a uma 

conversão pessoal e a uma mudança de vida integral”149. 

               O discurso de Pedro em At 2,14-39 oferece ao pregador o conteúdo do 

querigma: o anúncio de Cristo e de sua obra salvadora. Pedro, partindo do bom senso e 

do Antigo Testamento, anuncia àquelas pessoas vindas dos mais diversos lugares os 

pontos essenciais da fé: Jesus Cristo é crível porque Deus tem dado testemunho dele, ele 

foi morto, ressuscitou, encontra-se exaltado à direita de Deus, enviou o Espírito Santo. 

Ele é o Senhor e Cristo e diante dele todo ser humano está chamado a sentir-se 

interpelado, culpado e necessitado de salvação. De maneira sistemática, geralmente são 

indicados os seguintes temas quando se trata de anunciar o querigma: o amor de Deus, o 

pecado, a salvação em Cristo, a fé e a conversão, o Espírito Santo, a comunidade. Essa 
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temática é seguida de maneira muito especial no contexto da Renovação Carismática 

Católica150. 

                  O pregador do Evangelho, ao falar de Cristo e de sua obra salvadora, 

convidará à conversão e à fé. Trata-se, portanto, de fazer uma convocação a ser discípulo 

de Jesus Cristo. Não podemos ter medo de convocar, de chamar, de promover a 

conversão das pessoas. O cristão, hoje em dia, pode sofrer a tentação de pensar que os 

tempos da missão já se passaram ou que é preciso mudar o conceito missão para adaptá-

lo aos tempos atuais. A Congregação para a Doutrina da Fé também era consciente desse 

perigo quando escreveu: hoje verifica-se uma crescente confusão que induz muitos a 

deixar inaudível e inoperante o mandato missionário do Senhor (cf. Mt 28, 19). Muitas 

vezes pensa-se que toda a tentativa de convencer os outros em questões religiosas seja um 

limite posto à liberdade. Seria lícito somente expor as próprias ideias e convidar as 

pessoas a agir segundo a consciência, sem favorecer uma conversão a Cristo e à fé 

católica. Diz-se que basta ajudar os homens a serem mais homens ou mais fiéis à própria 

religião, que basta construir comunidades capazes de trabalhar pela justiça, a liberdade, a 

paz, a solidariedade. Além disso, alguns defendem que não se deveria anunciar Cristo a 

quem O não conhece, nem favorecer a adesão à Igreja, pois seria possível ser salvos 

mesmo sem um conhecimento explícito de Cristo e sem uma incorporação formal à 

Igreja151. 

                   A lógica da missão da Igreja pede, como diz o mesmo documento 

supracitado, que ofereçamos Cristo aos outros, convocando-os à Igreja: “solicitar 

honestamente a inteligência e a liberdade de uma pessoa, no encontro com Cristo e o seu 

Evangelho, não é uma indevida intromissão nos seus confrontos, mas uma legítima oferta 

e um serviço que pode tornar mais fecundas as relações entre os homens”152. 

                  O cristão deve, portanto, pregar o Evangelho nesse nível, isto é, anunciar o 

Cristo e a salvação, assim como propor que as pessoas sejam discípulas de Jesus Cristo. 

“A pregação pretende dizer ao homem quem ele é e o que ele tem que fazer para ser ele 

mesmo. Quer lhe revelar a verdade sobre si mesmo, isto é, a verdade para a qual ele pode 
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viver e pela qual pode morrer”153. Nesse sentido, a pregação vai ao encontro dos desejos 

mais profundos do coração humano. As pessoas desejam escutar a mensagem da 

salvação, ainda que disso não saibam e até mesmo relutem no começo. No caso do 

pregador da Boa Nova, do querigma, ele deve ter audácia, energia e atrevimento 

apostólico.  Essas virtudes estão fundamentadas na consciência e na vivência que o arauto 

do Evangelho tem do chamado que Deus lhe fez à santidade e ao apostolado. Quem está 

profundamente convencido do bem do Evangelho o anuncia com entusiasmo e tem mais 

facilidade para trazer os outros a Jesus Cristo: “Um cristão deveria vibrar por causa dessa 

realidade apostólica que se apresenta diante dele: seu campo de apostolado é seu campo 

de colheita. A conversão das pessoas ao cristianismo é uma prova de vitalidade do 

apostolado cristão”154. 

 

1.2.O anúncio do Evangelho por parte dos cristãos leigos 

                A missão de evangelizar é função de todos na Igreja, cada um a realizará de 

acordo com a sua vocação. Entre as várias vocações que há na Igreja, gostaria de 

enfatizar o papel insubstituível da vocação laical, da qual faz parte a grande maioria de 

fieis na família dos filhos de Deus. Pois bem, o cristão leigo tem como missão injetar o 

espírito cristão nas estruturas seculares. Na prática, o querigma deve ser anunciado por 

ele através das mesmas circunstâncias da vida quotidiana e secular. Lembrando que o 

cristão leigo não deve penetrar na sociedade. Ele já está nela, pois não é uma pessoa que 

saiu do mundo e foi devolvido ao mundo, mas uma pessoa que, entre os seus iguais, foi 

iluminado por uma graça que acenderá o genuinamente humano e suscitará o 

autenticamente cristão na sua vida e, paulatinamente, na de todos os que dele se 

aproximam. Tudo isso acontecerá desde dentro das mesmas estruturas temporais155. A 

Carta a Diogneto, escrita pelo ano 120 d. C., imortalizou aquilo que nunca deveria 

desaparecer da consciência dos discípulos de Cristo: “assim com a alma está no corpo, 

assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada em todas as partes do corpo, e 
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os cristãos estão em todas as cidades do mundo. (...) Tal é o posto que Deus lhes 

determinou, e não lhes é lícito dele desertar”156. 

                   O cristão leigo não pode descurar, portanto, o anúncio da Boa Nova aos seus 

amigos, familiares, conhecidos em geral. Por ocasião das relações familiares, 

profissionais e de ócio deve procurar anunciar a todos os que com ele convivem que Jesus 

Cristo os ama, que morreu e ressuscitou pela salvação deles, que é preciso converter-se e 

crer ingressando na Família dos filhos de Deus, que é a Igreja. Deve anunciar-lhes que é 

isso que os tornará pessoas realizadas como seres humanos, que a vida com Deus encherá 

os vazios existenciais que há em toda pessoa humana que ainda não se encontrou com o 

Salvador, Jesus Cristo. Os leigos farão isso através da amizade, da própria coerência de 

vida, do convite oportuno aos seus conhecidos para que comecem a ter vida sacramental e 

de oração. Devem, pensando na eficácia que Deus lhes pede, ser testemunhas através de 

uma vida coerente com o Evangelho, especialmente na família e no trabalho profissional. 

A prática das virtudes humanas forjará neles uma personalidade que atrai para Cristo e 

dará  enorme força de persuasão. 

                  O cristão leigo também pode ser chamado a anunciar o Evangelho cumprindo 

alguma função que lhe foi confiada pela Hierarquia da Igreja. Batizado, ele participa da 

função profética de Cristo e, por isso, também pode exercer a sua função evangelizadora 

junto aos seus irmãos na fé: “os fiéis não-ordenados participam, segundo a própria índole, 

da função profética de Cristo, são constituídos suas testemunhas e ornados com o senso 

da fé e a graça da palavra. Todos são chamados a tornar-se cada vez mais “valiosos 

pregoeiros da fé nas coisas que se esperam” (cf. Hb 11,1)”157. Nesse sentido, excluindo a 

homilia da Missa, os fiéis podem, observando as normas da Igreja para cada caso, pregar 

a Palavra de Deus dentro de uma igreja158. Podem também anunciar Jesus Cristo nos 

variados grupos, movimentos e pastorais da Igreja, mas sempre suposta a autorização e 

vigilância do pároco. Logicamente, no contexto pastoral, essas funções são realizadas 

como colaboração com o ministério dos bispos, presbíteros e diáconos. Daí a importância 

de vigiar para que os fieis leigos não descuidem a sua função principal, anunciar o 
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Evangelho desde dentro das estruturas seculares, por funções que têm mais semelhanças 

às chamadas “funções eclesiásticas”159. 

 

 

2. Educação à fé: a catequese 

                  “O primeiro anúncio se dirige aos não crentes e àqueles que, de fato, vivem na 

indiferença religiosa.  Ele tem a função de anunciar o Evangelho e de chamar à 

conversão. A catequese, ‘distinta do primeiro anúncio do Evangelho’, promove e faz 

amadurecer essa conversão inicial, educando à fé o convertido e incorporando-o na 

comunidade cristã”160. 

 

 

2.1. Catequese: cristocêntrica e pedagógica 

                Anterior ao Concílio Vaticano II, vale a pena destacar, no contexto da 

renovação catequética as figuras de J. A. Jungmann e J. Colomb. O primeiro promoveu o 

que ficou conhecido como “catequese querigmática” e enfatizou, no contexto da Igreja na 

Áustria, que era preciso colocar Cristo no centro da transmissão da fé e voltar às “fontes”: 

a Escritura e a liturgia, juntamente com a doutrina e o testemunho cristão. Colomb, que 

foi presidente da Conferência Catequética na França, sublinhou o fato de que a catequese 

era uma educação da fé para a maturidade, pôs a ênfase na dimensão antropológica, isto 

é, No fato de que a fé deve dar sentido à vida do homem. 

                Após falarmos da dimensão querigmática na transmissão da fé, entramos no 

amadurecimento da fé do convertido que é missão da catequese. Nesse sentido, damos 

razão a Colomb sem retirá-la a Jungmann. Com efeito, toda catequese nos tempos atuais 

deve ter uma dimensão querigmática e pedagógica ao mesmo tempo.  Frequentemente, a 
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catequese não pode prescindir do querigma, do primeiro anúncio já que muitos cristãos 

encontram-se afastados e vivem como se Deus não existisse. Pressuposto querigma 

vivenciado antes ou durante a catequese, tem outras tarefas que lhe são fundamentais 

enquanto educação sistemática e orgânica para a vida de fé, entre elas: favorecer o 

conhecimento da fé, educar para a liturgia, formar para a maneira de viver dos filhos de 

Deus (vida moral) e ensinar a rezar161. 

                    No contexto da volta às fontes, redescobriu-se a catequese na Igreja primitiva 

emoldurada num processo catecumenal, no qual acontecia progressivamente a união da fé 

e da vida do catecúmeno no seio da Igreja-Mãe, que dava a luz aos seus filhos pela fé e 

pelos sacramentos da fé. Nesse sentido, desde os primeiros tempos do cristianismo surge 

um núcleo permanente e irrenunciável da catequese – portanto, da formação para a fé. 

Esse é o núcleo, aliás, utilizado também por Lutero para o seu catecismo, tal como para o 

Catecismo Romano, decidido por Trento. Todo o discurso sobre a fé é organizado em 

torno de quatro elementos fundamentais: o Credo, o Pai Nosso, o Decálogo e os 

Sacramentos. É esta a base da vida do cristão, é esta a síntese do ensinamento da Igreja, 

baseado na Escritura e na Tradição. O cristão encontra neles aquilo que deve crer (o 

Símbolo ou Credo), esperar (o Pai Nosso), fazer (o Decálogo) e o espaço vital em que 

tudo isso deve se realizar (os Sacramentos)162. 

                  O Concílio Vaticano II teve em conta essa realidade história da Igreja 

primitiva e mandou que se restaurasse o catecumenato dos adultos “com vários graus, 

introduzindo-se seu uso segundo o parecer do Ordinário do lugar, de modo que o tempo 

do catecumenato, dedicado à conveniente instrução, possa ser santificado por meio de 

ritos sagrados que se hão de celebrar em ocasiões sucessivas”163. Esse catecumenato 

restaurado observa, portanto, tanto a estrutura quanto o conteúdo da antiga catequese 

cristã. 

 

3. O Ritual de Iniciação Cristã de adultos: um instrumento para a transmissão 

da fé 
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                 Muito adultos convertem-se à Cristo e à Igreja Católica. Por exemplo, neste 

ano, nas dioceses da Inglaterra e de Gales, uns 3.000 adultos foram batizados na Vigília 

Pascal. Na França, foram uns 5.000 os batizados. No Vietnã, foram uns 30. No Brasil 

também devem ter sido vários164. É exatamente nesse contexto que o Ritual de Inicial 

Cristã de Adultos é um excelente instrumento de preparação para que tais pessoas possam 

abraçar a fé cristã num processo que culmina com a recepção dos Sacramentos do 

Batismo, Confirmação e Eucaristia. 

                 Publicado em 1972, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos - RICA, a meu ver, 

continua, infelizmente, bastante desconhecido e, contudo, poderia ser excelente 

companheiro da catequese. Alguns talvez tenham a percepção de que é complicado seguí-

lo em suas diversas fases. Por isso gostaria de ressaltar nessa segunda parte do nosso 

estudo alguns aspectos do Ritual. Primeiramente, expondo a sua estrutura ainda ignorada 

por muitos; depois, sublinhando alguns elementos no contexto da transmissão da fé. 

                  O Rito de Iniciação “é destinado a adultos que, iluminados pelo Espírito 

Santo, ouviram o anúncio do mistério de Cristo e, conscientes e livres, procuram o Deus 

vivo e encetam o caminho da fé e da conversão” (RICA, 1). Encontramo-lo estruturado 

em três etapas e três ritos que conduzem a quatro tempos. 

Etapa Rito 

1ª – conversão inicial e desejo de tornar-se 
cristão 

  Instituição dos catecúmenos 

2ª – após a preparação do catecumenato, 
começa uma preparação intensa para receber 
os Sacramentos 

  Eleição. Realizada no início da Quaresma 
(1º domingo). 

3ª – Recepção dos Sacramentos da Iniciação 
Cristã 

 Celebração dos Sacramentos 
 (Vigília Pascal) 

 

 

                Quanto aos tempos “de informação e amadurecimento” (RICA, 7), são os 

seguintes: 

- Pré-catecumenato: nesse período se faz a primeira evangelização aos chamados 

simpatizantes, encerra-se com o ingresso deles no catecumenato, isto é, serão 
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catecúmenos da Igreja. O conteúdo desse primeiro anúncio é o Evangelho: a vida e a obra 

de Jesus Cristo. O objetivo é o brotar da fé e da conversão inicial. 

 

- Catecumenato: tempo dedicado à catequese e aos ritos anexos, pode durar vários anos e 

termina com o dia da eleição (cf. RICA, 7,b). Depois do rito da “instituição dos 

catecúmenos”, “sejam oportunamente anotados em livro próprio os nomes dos 

catecúmenos, com a indicação do ministro, dos introdutores e dia e lugar da admissão” 

(RICA, 17). Essas pessoas já são cristãs in votum, pois receberam o batismo de desejo. 

De fato, esse é o verdadeiro batismo de desejo – quando os adultos desejam receber o 

Sacramento do Batismo – e não o que se vulgarizou  nos tempos hodiernos dizendo que 

as crianças são batizadas pelo desejo que os pais têm de que elas recebam o batismo. Tal 

vulgarização do batismo de desejo é desconhecida pela tradição eclesial. 

                   No Ritual há um rito próprio pelo qual se recebe os candidatos, 

acompanhados pelos seus introdutores, no catecumenato: Celebração da entrada no 

Catecumenato. Os introdutores são homens ou mulheres que conhecem, ajudam e são 

testemunhas dos costumes, fé e desejo dos catecúmenos; não é necessário que sejam 

padrinhos (cf. RICA, 42). 

                   Durante o tempo do catecumenato, há também diversas celebrações da 

Palavra de Deus, exorcismos e bênçãos dos catecúmenos. Os exorcismos são chamados 

“exorcismos menores”, “feitos de modo deprecatório e positivo, manifestem aos 

catecúmenos as verdadeiras condições da vida espiritual, a luta entre a carne e o espírito, 

a importância da renúncia para alcançar as bem-aventuranças do reino de Deus e a 

necessidade contínua do auxílio divino” (RICA, 101). 

- Purificação e iluminação: preparação intensa durante a Quaresma, trata-se de uma 

purificação que termina com a iluminação através dos Sacramentos recebidos durante a 

Vigília Pascal. No primeiro domingo da quaresma, celebra-se, portanto, o rito da 

“eleição” pelo qual os catecúmenos passam a ser chamados “eleitos” ou “co-petentes” e 

se esforçam juntos para começar uma preparação mais intensa para receberem os 

Sacramentos da Iniciação Cristã e o dom do Espírito Santo. Durante esse tempo têm lugar 

os “escrutínios” e as “entregas”, que terminam com os ritos do Sábado Santo e a 

celebração dos Sacramentos da Iniciação Cristã: 

* habitualmente, são celebrados três escrutínios (III, IV e V domingos da Quaresma) com 

a finalidade de “descobrir o que houver de imperfeito, fraco e mau no coração dos eleitos, 

para curá-los; e o que houver de bom, forte, santo, para consolidá-lo” (RICA, 25, 1). 



 

* Nas “entregas”, “a Igreja confia aos eleitos os antiquíssimos documentos da fé e da 

oração, isto é, o Símbolo e a Oração do Senhor” (RICA, 25, 2). Ambas as entregas são 

realizadas durante a semana: o Símbolo se entrega na semana após o primeiro escrutínio; 

o Pai-Nosso, após o terceiro escrutínio. 

 

* No Sábado Santo, os eleitos “entregam-se à meditação”. É conveniente oferecer-lhes a 

oportunidade de fazer um pequeno recolhimento juntamente com a comunidade 

paroquial. Quiçá no sábado pela manhã, ao convidar todos os fiéis a celebrarem Laudes, 

se aproveite para pregar-lhes alguma meditação, fazer um exame de consciência para 

suscitar a contrição; é também o momento oportuno para celebrar alguns “ritos de 

preparação imediata: a recitação do Símbolo, o rito do ‘Éfeta’, a escolha do nome cristão 

e mesmo a unção com o óleo dos catecúmenos” (RICA, 54). Catecúmenos e fieis rezando 

juntos edificam-se mutuamente, daí a importância de que os fiéis rezem pelos eleitos e 

que estes sintam-se acompanhados pela oração e pelo carinho dos fiéis. 

 

* Iniciação nos Sacramentos: na Vigília Pascal se conferem o Batismo, a Confirmação e a 

Eucaristia aos eleitos, que passam a ser chamados “neófitos”, isto é, recém-nascidos, já 

são cristãos. 

 

- Mistagogia: os neófitos adquirem um “conhecimento mais completo e frutuoso dos 

‘mistérios’ através das novas explanações e, sobretudo, da experiência dos sacramentos 

recebidos” (RICA, 38). 

 

                  Após expor a estrutura do Ritual de Iniciação Cristã de adultos, creio 

importante ressaltar alguns aspectos em relação à transmissão da fé durante esse período. 

São eles: apostolado, comunidade e mútua edificação. 

- Apostolado:  Em primeiro lugar, todos os cristãos devem ter o desejo de evangelizar, de 

fazer apostolado, de fazer proselitismo (retamente entendido). A Igreja é uma 

“convocação”, ela foi enviada a evangelizar (cf. Mt 28,19), é missionária. Os cristãos 

católicos no Brasil – bispos, presbíteros, diáconos, leigos em geral – não podem sentir 

que a missão confiada por Jesus Cristo a eles foi realizada, ainda que as igrejas estejam 

cheias aos domingos, quando há tantas pessoas que não fizeram a sua adesão a Jesus 

Cristo e vai crescendo paulatinamente o ateísmo prático e o secularismo. Nós, os cristãos, 



precisamos lançar-nos, devemos fazer apostolado e ajudar muitas pessoas a entrar na 

Igreja, na amizade com Deus pela sua graça. Pensar na Iniciação Cristã de adultos deve 

ser um encorajamento para entrar de corpo e alma na nova evangelização, a renovar o seu 

amor por Jesus Cristo mostrando com gestos concretos que desejam o crescimento do seu 

Reino entre os homens. É preciso convocar, buscar a conversão dos outros, oferecer-lhes 

o principal bem e a beleza suprema: Jesus Cristo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro. 

Precisamos renovar a nossa fé através de um apostolado cada vez mais incisivo junto aos 

nossos amigos, familiares e conhecidos. 

 

- Comunidade:  Depois, é muito importante observar como os ritos que preparam para a 

celebração dos Sacramentos são uma autêntica  traditio, uma entrega da fé através de 

uma corrente que conecta com os primeiros cristãos. A transmissão da fé acontece num 

contexto bem amplo: os catecúmenos aprendem pedagogicamente a amar a Deus e aos 

irmãos, assim como viver a vida nova que receberão na Vigília Pascal. Eles aprenderão 

também a viver como irmãos nessa família feita por laços sobrenaturais, que é a Igreja. 

Para isso é muito importante ressaltar nas nossas paróquias que cada igreja, cada capela é 

uma comunidade de fé e de caridade. As nossas comunidades devem ser família onde as 

pessoas se conhecem, rezam umas pelas outras, se ajudam e se edificam mutuamente na 

fé, na esperança e na caridade. O testemunho das comunidades de fé é por si mesmo uma 

isca de pescador na nova evangelização. A Igreja é Corpo Místico de Cristo, é Povo de 

Deus, é Família dos filhos de Deus. Essas realidades que são conhecidas precisam ser 

vividas na prática, isto é, devem ser traduzidas nos gestos concretos de oração, partilha e 

carinho humano e sobrenatural dos membros de uma determinada comunidade. Nesse 

sentido, seria interessante recordar aos cristãos de todos os tempos o ideal da primeira 

comunidade cristã de Jerusalém: “mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos 

apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42). 

 

- Mútua edificação:  Catecúmenos e fieis são edificados no contexto do Ritual de 

Iniciação Cristã de Adultos. Os catecúmenos vivem a novidade desses ritos, enquanto os 

fieis são encorajados a viver com maior radicalidade a sua fé. Para os catecúmenos, será 

um incentivo incomensurável ver que a família cristã se interessa por eles, os acompanha, 

reza por eles e vivem os ritos aproveitando para renovar a própria fé em Cristo como 

filhos de Deus e da Igreja. Para os fiéis, o processo catecumenal será um estímulo para o 

aumento da sua fé ao verem que a Igreja continua jovem e fértil para o nascimento de 



novos filhos de Deus. Os fiéis se sentirão animados também a fazer mais apostolado para 

verem mais pessoas se incorporando a Cristo e à sua Igreja. 

 

3. Teologia:  ciência da fé a serviço da nova evangelização 

A religião voltou a ser moderna. Na solidão de chumbo de um mundo sem Deus e cheio 

de tédio interior, desabrochou novamente a procura pelo misticismo, por qualquer contato 

com o elemento divino.  Em toda parte se fala em visões e mensagens do outro mundo e, 

sempre que se ouve falar em aparições, milhares se põem a caminho na esperança de 

encontrar, apesar de tudo, uma fresta nesse mundo, através da qual o céu lhes possa 

lançar o seu olhar e conceder o seu consolo165. 

                  Já que a religião voltou a ser moderna num cenário que reclama para si a 

racionalidade,  ainda que em meio ao pensamento débil, a teologia recupera também o 

seu lugar nesse diálogo sobre Deus e tudo aquilo que a ele se refere. Em efeito, a teologia 

fala de Deus, mas também fala do ser humano e do mundo à luz de Deus. 

 

3.1. Situando a teologia como serviço à fé 

                  Próprio da teologia é ser uma reflexão sobre a fé. Consequentemente, o 

teólogo é alguém que trabalha num contexto de fé para contribuir com a  missão da 

Igreja. Como membro da comunidade que crê, o teólogo encontra-se a seu serviço. O 

público da teologia – afirma José Morales – não é unicamente a comunidade cristã 

enquanto tal. O teólogo se dirige também, direta ou indiretamente, ainda que não o faça 

sempre de modo explícito, ao mundo da inteligência e da cultura,  assim como à 

sociedade em geral. Como a teologia é um trabalho científico, deve atuar com o rigor de 

uma ciência para promover o diálogo da salvação também entre a comunidade 

científica166. 

                  Não pode existir verdadeira teologia sem fé. A ciência teológica provém da fé, 

é uma necessidade da fé e leva à fé. 

                 “Para exercitar a sua função profética no mundo o povo de Deus deve 

continuamente despertar ou reavivar a própria vida de fé (cf. 2 Tm 1,6), particularmente 

por meio de uma reflexão sempre mais aprofundada, guiada pelo espírito Santo, sobre o 

conteúdo da própria fé e através do esforço de mostrar a sua racionalidade àqueles que 

lhe perguntam pelas razões (cf. 1 Pd 3,15). Em vista desta missão o Espírito de verdade 
                                                             
165 J. RATZINGER, Introdução ao cristianismo. Preleções sobre o Símbolo Apostólico com um novo 
ensaio introdutório. Tradução de Alfred J. Keller. São Paulo: Loyola, 2005, 16. 
166 Cf. José MORALES, Introducción a la teología, Pamplona: EUNSA, 1998, 37. 



dispensa, entre os fiéis de toda ordem, graças especiais dadas para a utilidade comum (1 

Cor 12,7-11)”167. 

                 Ainda que a teologia seja apresentada no contexto da missão da Igreja, 

algumas teologias se distanciaram do contexto de fé nos últimos anos. Entre outros 

teólogos,  Ratzinger  refletiu sobre as relações entre a fé e a ciência da fé, sublinhando 

que ambas devem andar de mãos dadas: “se a teologia vê aquilo que lhe é próprio apenas 

como um obstáculo, como poderia ela produzir frutos? Em teologia, Igreja e dogma 

devem ser levados em conta como força criadora, não como algema”168. A fé da Igreja e a 

teologia se unem sendo distintas. Unem-se porque não pode existir teologia sem fé e 

porque a fé necessita explicar-se constantemente para ser crível (racionalidade da fé) e 

desenvolver-se numa maior compreensão (intellectus fidei).  Distinguem-se porque a fé 

da Igreja é uma realidade anterior a qualquer forma de reflexão; a teologia, por sua vez, 

pressupõe a fé e está ao seu serviço. 

                  A pregação da Igreja “é a medida da teologia, e não a teologia a medida da 

pregação. Aliás, esta predominância da fé dos simples também corresponde perfeitamente 

a uma ordem antropológica básica: os grandes temas da condição humana são 

apreendidos numa percepção simples, fundamentalmente acessível a cada um, e que 

jamais pode ser superada na reflexão”169. O Magistério da Igreja é, portanto, um motor 

importantíssimo para o crescimento da teologia: a pregação dos pastores da Igreja, quer 

oral quer escrita, é também um locus importante para o trabalho teológico.  Por outro 

lado, a pregação dos pastores serve-se constantemente do trabalho dos teólogos. Não há 

que ver oposição entre Magistério e teologia, mas complementariedade, serviço, diálogo. 

No contexto de uma reflexão que surge na fé e a serviço da fé, Jean Daniélou parece 

descrever a teologia como um conhecimento de Deus, uma ciência que se manifesta 

numa claridade com mescla de escuridão; a teologia é uma ciência real sobre Deus, uma 

espécie de espelho entre Deus e nós170. 

 

 

                                                             
167 CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, Instrução sobre a vocação eclesial do teólogo, 5. 
São Paulo: Paulinas, 3ª ed., 2003, 6. 
168 J. RATZINGER, Natureza e missão da teologia. Tradução de Carlos Almeida Pereira. Petrópolis: 
Vozes, 2008, 55. 
169 IB., 54. 
170 Eis o texto da descripción de teología que nos oferece o teólogo parisino: “connaissance de Dieu 
obscure, début de la vision, avec l´oraison. Science réelle de Quelqu´un dont les textes ne son que les 
intermédiaires. Aucun écran entre Dieus et moi: c´est-à-dire que les sytèmes, les exemples, ne son pas 
intéressants pour eux-mêmes : style, philologie, philosophie, mais qu´on leur demande seulement d´être 
transparents” (Jean DANIÉLOU, Carnets spirituels, Les Éditions du Cerf, Paris 1993, 65). 



3.2. Rumo às perspectivas da teologia como serviço à fé no século XXI 

                   O século XX foi muito fecundo para a teologia. Grandes nomes como Ioseph 

Ratzinger,  Hans Urs von Balthasar, Romano Guardini,  Henri de Lubac,  Jean Daniélou, 

Yves Congar, Karl Rahner, Marie-Dominique Chenu, entre outros, deixaram rastros na 

teologia católica do século passado171. Na aurora do século XXI  ainda vivemos da 

herança desses grandes homens que marcaram presença de uma maneira ou de outra no 

grande Concílio do século passado,  o Vaticano II (1962-1965).  É verdade que devido ao 

crescimento feroz do secularismo e do ateísmo prático a teologia parece ter se encolhido 

um pouco. A meu ver, parece que hoje em dia os teólogos ainda vivem quase tão somente 

da colheita do século XX. Por outro lado, os desafios anteriormente apontados podem ser 

exatamente a ocasião para que novos nomes deixem  a sua marca a serviço da reflexão da 

fé no presente século. 

                   Como a teologia tem uma grande importância para a Igreja, é preciso dizer 

que essa importância fica enfatizada quando tratamos da pastoral da cultura e, portanto, 

de cristãos cultos. O Pontifício Conselho da Cultura, ao tratar esse assunto, afirma que 

sente-se a necessidade de uma formação teológica séria por várias razões, entre elas: 

1) “para muitos cristãos cultos, não há verdadeiras possibilidades de fidelidade 

e de crescimento na fé, a não ser que se eleve sua cultura religiosa ao nível de 

sua cultura profana, principalmente naquilo que concerne ao campo da sua 

vida profissional”; 

2) “melhor equipados para o combate da fé, eles serão mais capazes de 

colaborar nos serviços eclesiais em que forem necessários: animação litúrgica, 

catequese escolar, acompanhamento de doentes, preparação aos sacramentos, 

especialmente para o batismo e para o matrimônio”; 

3) “porque a integração do seu trabalho profissional com sua fé cristã não 

poderá senão, afinal, permitir-lhes realizar plenamente sua missão de leigos no 

mundo, numa melhor integração entre os dois componentes de sua 

existência”172.  

                    Como se pode observar, os desafíos hodiernos podem ser ocasião para uma 

nova teologia e para um novo desenvolvimento dessa ciência como veículos  para 

transmitir  melhor a fé na nossa cultura.  Nessa cultura, deve-se destacar, a meu ver, 

                                                             
171 “No nosso século, particularmente durante a preparação e a realização do Concílio Vaticano II, a 
teologia em muito contribuiu para uma mais profunda “compreensão das realidades e das palavras 
transmitidas, mas também experimentou, e ainda experimenta, momentos de crise e de tensão” 
(CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, Instrução sobre a vocação eclesial do teólogo, 1. São 
Paulo: Paulinas, 3ª ed., 2003, 4). 
172 CONSELHO PONTIFÍCIO DA CULTURA, Para uma pastoral da cultura, 31. São Paulo: Paulinas, 
1999, 57. 



como fator importante o novo ateísmo que está a surgir. Esse fenômeno – como afirmava 

um estudioso num artigo recente – apresenta-se como ateísmo em nome da ciência, mas 

os seus argumentos são débeis; mostra-se como ateísmo que gosta de aparecer nos meios 

de comunicação, é polêmico e forma uma espécie de movimento social173. Os cristãos 

precisam refletir melhor sobre a sua fé para dar as respostas oportunas em cada momento. 

A formação teológica será uma proteção para os cristãos e, ao mesmo tempo, um meio 

para evangelizar propondo de maneira inteligente a fé nos nossos dias e para fazer uma 

apologética (defesa da fé) respeitosa e no diálogo. 

                    Nesse sentido, a promoção de centros de formação teológica a nível superior 

é de grande importância para a evangelização, especialmente da cultura. Esses centros 

deveriam oferecer tanto a formação básica em teologia quanto os estudos cada vez mais 

aprofundados nessa mesma ciência no intuito de ensinar os seus alunos a entrar na 

pesquisa teológica em alto nível. É muito importante saber exigir para que os alunos não 

terminem os seus estudos teológicos apenas sabendo um pouco mais. Eles devem ser 

capazes de dialogar com o mundo de maneira mais audaciosa. A teologia é uma ciência e 

como tal deve ser ensinada e estudada. 

                 A  peculiaridade  da  ciência teológica está no fato de que os seus princípios 

são tomados da Revelação divina e, portanto, eles não são evidentes para nós (cf. S. Th I, 

1, 2, ad 1). Contudo, essa realidade não será um problema para um estudioso da teologia 

que procura conversar com Deus, isto é, fazer oração.  Efetivamente, a ciência da fé deve 

levar à ciência de visão; o estudo e a transmissão culta da fé deve estar num contexto de 

oração e encaminhar-se ao louvor e adoração de Deus. 

 

 

                                   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Igreja, como em todos os tempos, continua sendo desafiada na sua missão 

evangelizadora.  Ela sabe qual é a sua missão e sabe também que para conseguir realizá-

la conta  com meios que são bimilenários. Em cada época, devido às mudanças 

constantes do nosso mundo, a Igreja os adapta para conseguir realizar o mais eficazmente 

possível a sua tarefa. Sem dúvida, a pregação querigmática, a catequese e a teologia são 

desses meios tradicionais em constante renovação. 

                                                             
173 Cf. Francisco CONESA, El nuevo ateísmo: exposición y análisis, “Scripta Theologica” 43/3 (2011) 549-
551. 



 Há muito ainda para desenvolver, para considerar, para aprofundar. Contudo, 

gostaria de chamar a atenção do leitor para três questões nas quais vale a pena continuar 

refletindo e pesquisando: a missão dos cristãos leigos em relação ao querigma, assim 

como a colaboração deles na missão da hierarquia no que se refere à evangelização pelo 

ensino sistemático da fé cristã (catequese) e, finalmente, a questão do novo ateísmo e 

seus desafios para a nova evangelização. 

 É preciso continuar cumprindo aquilo que Jesus Cristo disse a todos os 

cristãos: ide! Sejam essas páginas um estímulo para que continuemos atentos à missão 

evangelizadora da Igreja: transmitir a fé aos homens e mulheres de hoje. 

 

 

ABSTRACT 
Faith is a gift from God, a light that illuminates our whole life. Faith makes us have a 
supernatural perception about things of our surroundings, we gain a new perception. Faith 
is not just something you have, but a reality that is part of the Christian life, which 
pervades all his life. Every Christian should say that lives of faith. However, surrender to 
God, the call faith as a response or fides qua, strictly speaking, is not transmitted. In this 
case, the person lives something personal, that is his own encounter with God which 
began at some point and that is called to last a lifetime. But the vibration that comes from 
faith is transmitted through his witness (martyria). However, the witness also has to do 
with the so-called faith as content or fides quae. Of course, the content of faith is mainly 
transmitted through preaching, catechesis and teaching of theology. These are three 
important moments of transmission of the content of faith that undoubtedly must be 
accompanied of the testimony, and are objects of this study. 
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