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RESUMO 

 

Este trabalho acadêmico, em nível de mestrado, tem como objetivo principal verificar 

a atualidade da Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Isto se justifica pelo interesse que o 

Concílio Vaticano II continua exercendo, após tantos anos. Mas a situação sócio-eclesial 

mudou. Por isso, uma releitura lúcida e aprofundada se faz necessária. Utilizando o método 

teológico, fazemos uma análise histórica dos antecedentes, indicando a ocasião em que foi 

promulgado este importante documento. Em seguida, pontuamos as linhas-mestras do 

documento em questão com recentes manifestações do Magistério da Igreja: o Documento de 

Aparecida (2007) e a Encíclica de Bento XVI, Caritas in Veritate (2009).  Situamos todos 

estes documentos em seu contexto histórico, possibilitando o contra-ponto com a Gaudium et 

Spes. A conclusão é que, passados quase cinquenta anos, a Gaudium et Spes ainda reserva 

surpreendente atualidade e pode servir como base para a reflexão teológico-pastoral.  

 

Palavras-chave: teologia, diálogo, Igreja, mundo moderno. 



ABSTRACT 

 

This academic research, as a master level work, aims to verify the present value of 

Pastoral Constitution Gaudium et Spes. It is due to the interest that Vatican Council II keeps 

causing, after so many years. The social-religious situation has changed. Therefore, a lucid 

and profound reanalysis is needed. In order to do so, using the theological method, we did a 

historical analysis of its antecedents, pointing the specific occasion in which this important 

document was published. Then, pointing out the document’s guide-lines related to the recent 

Church Teaching announcements: Document of Aparecida (2007) and the Benedict XVI’s 

Encyclic, Caritas in Veritate (2009). We have placed all these documents in its historical 

context, allowing the dialogue with Gaudium et Spes. The conclusion is that, after almost fifty 

years, Gaudium et Spes still fits nowadays reality and can be used as base to theological-

pastoral reflection. 

 

Keywords: theology, dialog, Church, modern world. 

 



 
 

ÍNDICE 

 

SIGLAS 13 

INTRODUÇÃO Erro! Indicador não definido. 

CAPÍTULO 1 Erro! Indicador não definido. 

O MUNDO E A IGREJA À ESPERA DE RESPOSTAS Erro! Indicador não 

definido. 

1. Antecedentes históricos .......................................Erro! Indicador não definido. 

1.1. O mundo sócio‐político, econômico e cultural dos anos 50‐60  Erro!  Indicador  não 

definido. 

1.2. O mundo eclesial dos anos 50  Erro! Indicador não definido. 

2. A emergência de um novo Concílio....................Erro! Indicador não definido. 

2.1. João XXIII e a abertura do Concílio  Erro! Indicador não definido. 

2.1.1 Fase Preparatória Erro! Indicador não definido. 

2.2.2 Discurso Inaugural Erro! Indicador não definido. 

2.2. Os trabalhos conciliares  Erro! Indicador não definido. 

2.2.1. A primeira sessão conciliar Erro! Indicador não definido. 

2.2.2. A segunda sessão: o Concílio sem seu mentor Erro! Indicador não 

definido. 

2.2.3. A terceira sessão: A herança de João XXIII a Paulo VI Erro! 

Indicador não definido. 

CAPÍTULO 2: GAUDIUM ET SPES: DIÁLOGO PERMANENTE COM O MUNDO Erro! 

Indicador não definido. 

1. Gaudium et Spes: promulgação, estrutura e elementos principais........ Erro! 

Indicador não definido. 

 
 



 
 

1.1 O significado da promulgação  Erro! Indicador não definido. 

1.2. A estrutura do texto  Erro! Indicador não definido. 

1.3. Uma visão panorâmica  Erro! Indicador não definido. 

1.4. Categorias Interpretativas  Erro! Indicador não definido. 

1.4.1. A Historicidade Erro! Indicador não definido. 

1.4.2. A dimensão dialogal Erro! Indicador não definido. 

1.4.3. A dignidade humana Erro! Indicador não definido. 

1.4.4. Os Sinais dos Tempos Erro! Indicador não definido. 

1.4.5. A Autonomia das Realidades Terrestres Erro! Indicador não 

definido. 

1.4.6. A Igreja como sacramento Erro! Indicador não definido. 

1.4.7 A doutrina sobre a consciência moral Erro! Indicador não definido. 

2. A repercussão da Gaudium et Spes no período pós conciliarErro! Indicador 

não definido. 

2.1. A Gaudium et Spes e a Europa  Erro! Indicador não definido. 

2.2. A Gaudium et Spes e a América Latina  Erro! Indicador não definido. 

3. A atualidade e a pertinência da Gaudium et SpesErro! Indicador não 

definido. 

3.1. A Gaudium et Spes e o Documento de Aparecida  Erro! Indicador não definido. 

3.2 A Gaudium et Spes e a Caritas in Veritate  Erro! Indicador não definido. 

EPÍLOGO CONCLUSIVO Erro! Indicador não definido. 

1. Conclusão .............................................................Erro! Indicador não definido. 

2. Balanço .................................................................Erro! Indicador não definido. 

3. Perspectivas: O casulo e a borboleta..................Erro! Indicador não definido. 

 
 



 
 

3.1 Uma Igreja Samaritana  Erro! Indicador não definido. 

BIBLIOGRAFIA Erro! Indicador não definido. 

  

 

 

 

SIGLAS 

 

AAS Acta Apostolicæ Sedis 

CELAM Conferência Episcopal Latino-Americana 

CIV Caritas in Veritate 

CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

DAp Documento de Aparecida 

DPb Documento de Puebla 

DS Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et 

morum 

GS Gaudium et Spes 

LG Lumen Gentium 

MEd Documento de Medellín 

OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte 

PIB Produto Interno Bruto 

 
 



 
 

REB Revista Eclesiástica Brasileira 

TL Teologia da Libertação 

 

 
 



 
 

INSPIRAÇÃO 

 

 “Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer 

para possuir a vida eterna? 

Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? 

Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de 

todas as tuas forças e de todo o teu pensamento; e a teu próximo como a ti mesmo. 

Falou-lhe Jesus: Respondeste bem; faze isto e viverás. 

Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? 

Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de 

ladrões, que o despojaram; e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, 

retiraram-se, deixando-o meio morto.  

Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e 

passou adiante. 

Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou 

também adiante. 

Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e 

moveu-se de compaixão. 

Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; colocou-o sobre a 

sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. 

No dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele e, 

quanto gastares a mais, na volta to pagarei. 

Qual destes três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? 

Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe 

disse: Vai, e faze tu o mesmo. (Lc 10,25-37)              

 

 
 



INTRODUÇÃO 

 

 

Somente num olhar retrospectivo, depois que tiver chegado ao 
amadurecimento pleno a época iniciada com o Concílio Vaticano II, poder-
se-á esperar um juízo condigno e integral acerca de todos os novos rumos e 
principalmente das novas perspectivas que nele se abriram, que em parte já 
estão sendo corajosamente trilhados, em parte apenas vagamente esboçados 
ou implicitamente contidos.1

Bernhard Häring  

 

O Concílio Vaticano II representou uma ousada renovação de toda a Igreja. Foi um 

novo marco no diálogo com o mundo moderno2. Na sua identidade encontramos agora a 

unidade de uma fé construída no diálogo com o sensus fidei3 que está presente no mundo, 

apesar de não se confundir com ele, mas que existe para a salvação deste mesmo mundo, ao 

modo de sacramento.4 É a Igreja que se percebe como sacramento universal de salvação, ou 

seja, da íntima comunhão com Deus e das pessoas entre si.5 Esta Igreja se compreende, então, 

como presença de serviço estabelecendo a via do diálogo como instrumento para que possa, 

                                                       
1 HÄRING, Bernard. Vistas e perspectivas novas que a Constituição abre para o futuro, In: BARAÚNA 

Guilherme, A Igreja no Mundo de Hoje. Petrópolis: Vozes, 1967, p. 623. 
2 A polissemia do termo “mundo” e sua relevância e frequência em nosso trabalho acadêmico exige esclarecer 

desde já que utilizaremos a palavra “mundo” na acepção mais comum utilizada no âmbito da Doutrina Social da 
Igreja, ou seja, “o ambiente social em que vivem as pessoas”. Isto deve ser entendido na atual realidade de 
separação entre Igreja e Estado, que gerou, a partir do século XX, um “mundo laico”. É com este mundo que se 
entende independente do “mundo eclesial” que a Igreja encontra o desafio de dialogar. Poderíamos, assim, falar 
de “mundo da política”, “mundo da cultura”, “mundo da economia” etc. Não utilizaremos acepções bíblicas 
como aparece no Evangelho de João, ou mesmo no mito da Criação de Gênesis, pois são de outra natureza que 
não encontram nexo de relevância em nosso trabalho acadêmico. 

3  Cf. LG 31-32. 
4  Cf. GS 92. 
5 Cf. LG 1. No mesmo lugar, o texto que abre este documento conciliar, afirma literalmente, de modo 

programático: “Mas porque a Igreja, em Cristo, é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima 
união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, pretende ela, na sequência dos anteriores Concílios, 
pôr de manifesto com maior insistência, aos fiéis e a todo o mundo, a sua natureza e missão universal. E as 
condições do nosso tempo tornam ainda mais urgentes este dever da Igreja, para que deste modo os homens 
todos, hoje mais estreitamente ligados uns aos outros, pelos diversos laços sociais, técnicos e culturais, 
alcancem também a plena unidade em Cristo”.  
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com toda a humanidade, responder ao desafio da construção de um mundo fraterno e 

solidário, com sólidas bases na justiça. 

O Concílio Vaticano II ocorre em um momento no qual a teologia cristã, apesar das 

tensões internas existentes, buscava dar respostas à sociedade moderna. O cientificismo da 

primeira metade do século XX não resolveu os problemas vitais. Respirava-se um clima de 

aflição diante de um progresso que teimava em resolver apenas o problema das minorias. A 

humanidade como um todo continuava à procura de respostas. O Concílio Vaticano II abriu as 

janelas para este mundo carente e aflito. Este mundo se tornava, assim, o principal 

interlocutor do Concílio. Este fato é relevante, se considerarmos que os concílios anteriores, 

em geral, debruçavam-se para dentro dos muros eclesiais. Esta mesma Igreja, na Lumen 

Gentium, se define como sacramento, ou seja, instrumento e, assim, manifesta solenemente 

seu programa de superar o eclesiocentrismo para viver o programa de seu Mestre: “Não vim 

para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos” (Mc 10,45). Esta 

eclesiologia do serviço sacramental é a porta de entrada que se abriu no Concílio Vaticano II. 

Analogamente poderíamos dizer que a Gaudium et Spes representou o primeiro ensaio prático 

deste programa. Nela verificamos que pela mesma porta se pode entrar e sair, transitar, gerar 

comunhão com a sociedade. Ser sacramento universal de salvação tem implicações concretas. 

A Igreja conciliar indicou algumas destas implicações com Alegria e esperança.   

Dos documentos conciliares, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes  é o coração 

pulsante dos anseios de tantos que esperaram para ver a face da Igreja voltada para o mundo; 

é a porta do Concílio em direção ao mundo; é ela que nos apresenta para além de nossas 

fronteiras; revela  o coração da Igreja como mãe atenta à vida, às dificuldades, às alegrias e 

angústias dos seus filhos dispersos pelo mundo. A Gaudium et Spes marcou as orientações 

pastorais da Igreja em relação às questões relativas à vida da pessoa em sociedade. Outros 

documentos foram emanados pelos pontificados subsequentes, porém, podemos afirmar que 

ela é a referência principal para a maioria dos textos sociais posteriores.  

Passaram-se quase cinquenta anos da promulgação deste documento conciliar. O 

mundo desde então passou por enormes transformações de todos os tipos e gêneros. Olhando 

para ele de forma intuitiva e reflexiva uma pergunta vem espontaneamente à nossa mente: 

depois de quase meio século a Gaudium et Spes ainda possui pertinência e relevância 

suficiente para nortear a reflexão e ação dos cristãos? Ela ainda serve como base para edificar 



um mundo mais humano, mais justo, construído na medida de Deus? Esta é a pergunta 

geradora de toda a nossa pesquisa. É o norte de nossa reflexão. Apressadamente alguns têm 

respondido: sim! Com a mesma pressa outros respondem: não! Ponderadamente e com algum 

fundamento, poderíamos voltar no tempo e fazer a revisão necessária para encontrar a 

resposta equilibrada e consequente. Isto justifica o esforço deste recuo acadêmico. A 

Gaudium et Spes é o nosso “objeto material”; sua atualidade é o nosso “objeto formal”.  

Nas décadas passadas a Gaudium et Spes sempre o foi o documento citado como 

referência para o diálogo da Igreja com o mundo em constante mudança. Para verificar este 

fato bastaria fazer uma releitura das Conferências Gerais do Episcopado Latino-americano. 

Exceção feita à atípica Conferência do Rio de Janeiro – anterior ao Concílio – as outras 

necessariamente beberam nas fontes da Gaudium et Spes. Mas e hoje? Sua estrutura de 

redação teria ainda a capacidade de dar consistência ao diálogo com esse mundo tão diferente 

daquele dos anos 60? Seus temas de interesse não teriam passado? Seria anacrônico citar a 

Gaudium et Spes em nossos discursos e debates? Alguém novamente poderia argumentar de 

modo simples e apressado que o maior valor é a maior fraqueza da Gaudium et Spes: ser um 

documento situado no tempo e no espaço. O fato de ensaiar o método indutivo daria a este 

documento social uma grande pertinência para o seu momento. Mas passado o momento a 

relevância diminui até desaparecer. Melhor seria arquivar. Será? Preferimos ponderar. Qual é 

enfim a atualidade deste documento? Ele ainda é atual, ou estamos recorrendo a um 

documento que já não é capaz de promover o diálogo com a sociedade hodierna? 

O mundo de hoje continua sendo o resultado de grandes transformações. Estas 

mudanças ocorreram em todos os setores da vida humana e acabaram por configurar um novo 

modo de ser e viver. Vivemos em uma realidade onde nos deparamos com situações de 

grandes e graves contrastes sociais, econômicos e políticos. Isto atinge também a visão da 

religiosidade. Vivemos em uma sociedade cada vez mais desigual que, apesar de todo avanço 

científico, acaba por excluir grande parte da população tanto da produção como do acesso aos 

produtos; supervaloriza a emoção fugaz e o imediatismo; a liberdade sem limites é 

compreendida como valor absoluto e único que acaba por envolver toda a existência humana6; 

a dignidade humana se tornou volátil e mercantilizada como qualquer produto descartável. 

                                                       
6 Não se trata aqui da autêntica liberdade que, conjugada com a vida, é um valor absoluto. Ao falar de “liberdade 

sem limites” entendemos a raiz do individualismo moderno, que acaba por minar a relacionalidade tornando-se, 
assim, um antivalor que coloca em risco a vida. Isto se verifica, por exemplo, na questão ambiental. 
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Precisamos de uma nova sociedade. Acreditamos que “outro mundo é possível”. Para isto que 

tipo de conceito Igreja-Mundo nos permite reconstruir as bases de nossa fé inserida no tempo 

presente? A Gaudium et Spes foi escrita para ser uma resposta ao grave problema do 

confinamento da Igreja dentro dos muros leoninos. Curiosamente este “aprisionamento” do 

papa Pio IX aconteceu durante o Concílio Vaticano I, com a invasão de Vittorio Emanuelle 

em Roma. Caem os Estados Pontifícios. Antecipa-se a separação entre Igreja e Estado. Mas 

fica uma sensação de que o Concílio não havia terminado. De fato não terminou. A igreja-

prisioneira dos muros eclesiásticos ensaiará seu vôo de libertação no Concílio Vaticano II. Ele 

será a tentativa de concluir aquilo que havia se proposto o Vaticano I. Foi muito além. A 

abertura das janelas da aula conciliar, por João XXIII na primeira seção, seria um gesto 

paradigmático que teria que ser repetido por toda a Igreja e todos os dias. A Gaudium et Spes 

é a o “plano de vôo” de uma Igreja que pretende ultrapassar os jardins do Vaticano, sem se 

aprisionar novamente às promessas de Constantino.  

Os problemas e questionamentos surgidos com a nova compreensão das culturas e dos 

fenômenos religiosos encontram ainda respostas neste documento conciliar? A compreensão 

antropológica cristã dos anos 60 tem elementos basilares para ser resposta aos homens e 

mulheres de hoje? Repetir hoje o discurso conciliar poderia provocar a mesma reação dos 

atenienses diante do discurso inflamado do apóstolo Paulo: - “Amanhã te ouviremos” (At 

17,32).   

Para responder ponderadamente à questão da “atualidade da Gaudium et Spes, 

dividimos esse estudo em dois momentos. No primeiro procuraremos fazer memória, ou seja, 

um resgate histórico do contexto que favoreceu a tessitura do documento. Este resgate será 

feito abrangendo as duas dimensões: Igreja e Mundo. No segundo momento faremos o estudo 

do próprio documento e das repercussões pós-conciliares procurando verificar a atualidade da 

Constituição Pastoral. Após estes dois momentos ponderativos, teremos condições de 

responder à questão que nos norteia, em um epílogo conclusivo.  

Não existe presente de lucidez sem a compreensão profunda dos fatos do passado.  As 

respostas a estas inquietações e intuições é o nosso objeto de estudo e é nessa busca que nos 

lançamos agora.  

 



CAPÍTULO 1 

O MUNDO E A IGREJA À ESPERA DE RESPOSTAS 

 

 

Impressiona-me quando Jesus pergunta: “Quando voltar o filho do Homem 
encontrará fé sobre a terra?”. Ele não pergunta: “Vou encontrar uma Igreja 
grande e bem organizada?”. Sabe valorizar uma Igreja pequena e desprovida 
de recursos, mas que tenha uma fé forte e atue de acordo com ela. Não 
devemos tornar-nos dependentes de números e sucessos. Então somos mais 
livres, para seguir o chamado de Jesus. 

Cardeal Carlo Maria Martini 

 

1. Antecedentes históricos 

Para podermos compreender o porquê do rompimento entre Igreja e Mundo é 

necessário nos determos em alguns aspectos históricos que antecedem os acontecimentos que 

propriamente motivaram a convocação conciliar. Hoje, distantes quase cinquenta anos do 

Concílio, praticamente perdemos a memória de qual era a sociedade com a qual a Igreja 

pretendia dialogar. Havia todo um processo de reaproximação. O mundo estava imerso na 

radicalização da modernidade. A soma dos fatores que dariam forma a sociedade a partir do 

renascimento encontraram seu ápice na década de 60. Alguns movimentos já questionavam 

esta utopia que mostraria nas décadas seguintes seus maiores limites. O Primeiro Mundo 

procura sustentar um modus vivendi que, em nome do “bem estar”, mantém estruturas de 

empobrecimento em países do dito Terceiro Mundo. A questão ecológica é um dos pés desta 

modernidade. A década de 60 proclama, paradoxalmente, o dogma do desenvolvimentismo, 

ao lado da náusea existencial dos hippies. 

A sociedade moderna tinha como uma de suas características principais a 

secularização, ou seja, o divórcio entre o sacro e o profano. O rompimento entre Igreja e 

Estado representou uma superação do velho regime que desde Constantino aliou os poderes 

civil e religioso. Porém, houve quem entendesse neste fato a ruptura epistemológica entre o 
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divino e o humano. Neste caso, a Igreja deveria ficar presa às suas questões religiosas. Nada 

de interferir no “mundo da política”, por exemplo. Consequência desta mentalidade é a 

redução da religião à esfera da vida privada, sem qualquer interferência no comando político. 

A ciência não precisa de consciência. Muito menos da consciência ética emanada de 

documentos papais. É a voz da modernidade. Será que os sermões devem tocar a mente que 

produz tecnologia? Proclama-se em alto e bom som que é proibido proibir. Novo paradoxo. A 

visão da sociedade vai se tornando fragmentada. “Cada um no seu quadrado!” Falta uma 

instância reguladora, lugar que a Igreja havia ocupado até a pré-modernidade. A racionalidade 

moderna ocupará este lugar. Mas esta racionalidade precisa de corpo para não invocar novas 

formas de dominação. A fragmentação do pensamento incide mortalmente sobre a ciência 

moderna. Já na década de 60 aparece o vislumbre desta esclerose social, política e religiosa. O 

Concílio Vaticano II assistiu à agonia da modernidade esclerosada. Mas como dialogar com 

ela, que ainda se sentia a emancipada? A polêmica e proclamada “autonomia das realidades 

terrestres” reconhece a dignidade da razão e sua “legítima” autonomia. É a radicalização da 

proclamação do Concílio Vaticano I, da possibilidade de conhecer Deus pela razão.  

Na modernidade o ser humano se encontrará dentro de uma rede de relações cada vez 

mais complexa. O sujeito é individualmente livre, mas tem uma forte sensação de 

insegurança. Conta somente com suas próprias forças diante do que está por vir. O 

individualismo se volta contra o indivíduo e acaba matando a sonhada liberdade gerando 

solidão. De certa forma o subjetivismo relativista é “suicida”. Com esta afirmação, um tanto 

trágica e radical, queremos afirmar que ninguém se basta. Aquele que pretenda resumir a vida 

na busca egoísta de seus próprios anseios acaba em um beco sem saída. O resultado é a 

náusea e a ausência de sentido para a vida. Sabemos bem o resultado desta postura no plano 

individual. Mas se o subjetivismo relativista se torna “atitude social”, a tragédia do não-

sentido se transfere para a sociedade e provoca o “mal estar” já identificado pela Gaudium et 

Spes. 

Por outro lado há um anseio por formar uma rede de relações que ajude a superar a 

“solidão existencial” que está na base do stress moderno. A Igreja sempre havia reagido de 

um modo contrário à mentalidade moderna. Chegou-se a exigir de clérigos o famoso 

“juramento antimodernista”. A postura no Concílio Vaticano II, evidentemente, era outra 

bastante diferente. Mas, nem por isso, houve uma aceitação ingênua e otimista da 

modernidade. Um dos motivos é a forma como ela destronou a supremacia da “instituição” 

perante o “indivíduo”. Pio IX acabará por promulgar o Syllabus (1864), onde categoricamente 
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afirmará o rompimento entre o catolicismo e a sociedade moderna. A condenação feita pela 

Igreja irá acarretar sempre mais críticas.7 Toda essa situação irá se acirrando, levando a Igreja 

a um distanciamento imenso do mundo aonde seus seguidores vivem e se relacionam. Na 

verdade se tornava sempre mais urgente uma atitude de aproximação, de reconciliação. Este 

modelo de Igreja terá seu fim com a morte de Pio XII.8 A história civil da humanidade e a 

história eclesial irão levar à insustentabilidade de uma Igreja que recusava aceitar um mundo 

que não mais se adequava ao modelo de cristandade.9  

A história da humanidade e principalmente a história da Igreja, sobretudo no período 

do pós-guerra, trará uma grande série de fatos surpreendentes nos diversos setores da vida 

comum: geopolíticos, econômicos, sociais, científicos, culturais e obviamente religiosos. A 

humanidade vai, diante dessas mudanças, se reacomodar e dentro dessa reengenharia as linhas 

de pensamento seguirão o mesmo caminho. 

1.1. O mundo sócio-político, econômico e cultural dos anos 50-60 

Em 1939 a Polônia invadida pela Alemanha será o estopim da Segunda Guerra 

Mundial. A Europa tinha visto ascender ao poder o fascismo na Itália e o nazismo na 

Alemanha. Uma nova estratégia de guerra é levada a cabo. Já não mais se atacava 

exclusivamente os exércitos, mas as populações civis. Estes se tornavam alvos de guerra. 

Passamos da guerra limitada à guerra total. Essa nova estratégia tinha como escopo a 

desestabilização psicológica das populações civis, levando a uma rendição mais rápida. O 

ápice desse novo tipo de ataque se daria com o bombardeio atômico. 

A história das décadas de 50 e 60 é determinada pelo conflito bélico mundial que 

encaminhará a humanidade para novos rumos. Um conflito que envolveu direta ou 

indiretamente todas as nações do planeta e cuja história está marcada de forma indelével. 

Somente quem vive a experiência concreta de uma guerra pode entender de fato as 

consequências que esta tragédia deixa marcada no âmbito psicológico e até mesmo no 

universo espiritual de uma nação inteira. Para quem não a viveu, restam somente os relatos e 

as análises científicas que, de certa forma, diminuem a verdadeira densidade desse drama 

humano. 

                                                       
7 CAMACHO, Ildelfonso. Doutrina Social da Igreja, Abordagem Histórica. São Paulo: Loyola, 1995. p. 246. 
8 Seria interessante a análise da atuação dos papas entre Pio IX e Pio XII, porém escolhemos apenas estes dois 

referenciais para não escapar ao objeto específico da nossa análise neste trabalho acadêmico. 
9 LIBANIO, João Batista. Contextualização do Concílio Vaticano II e seu desenvolvimento. Cadernos de Teologia 

Pública 16 (2005), p.8. 
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O fim da Segunda Grande Guerra Mundial ocorrerá com o ataque desnecessário dos 

Estados Unidos lançando as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagazaki, matando 

milhares de japoneses. Esta guerra deixará aproximadamente 35 milhões de mortos, cidades 

totalmente destruídas, indústrias e lavouras arrasadas e dívidas incalculáveis. O genocídio 

judaico se tornará uma chaga permanente na história da humanidade, que interpelará cada 

consciência sobre os limites da maldade humana. O resultado final será uma Europa 

totalmente destruída, seja materialmente, seja espiritualmente, levando todo continente 

europeu a uma gravíssima crise de valores.  

Pouco antes do término da Grande Guerra se inicia o projeto econômico norte-

americano de investimento para a reconstrução dos países destruídos, vencedores e vencidos. 

Em 1944, na cidade de Bretton Woods, estado de New Hampshire, ocorre a Conferência 

Monetária e Financeira das Nações Unidas.10 Abordou questões econômicas relacionadas ao 

final da Guerra Mundial e do pós-guerra. Foram estabelecidas as bases de uma nova ordem 

econômica mundial. Nesse momento temos o nascimento o Fundo Monetário Internacional e 

o Banco Mundial. Essas duas organizações tinham o objetivo de manter a estabilidade 

monetária permitindo os intercâmbios monetários e financeiros entre os países. A 

reconstrução levou toda Europa a um mergulho na industrialização e modernização. A 

economia de mercado triunfa e com ela o modelo econômico americano juntamente com sua 

cultura. Atrelada a esta cultura vem como proposta ideal para todos os países o regime 

democrático baseado na separação entre Igreja e Estado.11 Impõem-se como verdade que o 

futuro estava no “novo mundo” e não mais no “velho continente”. O eurocentrismo civil e 

religioso começava a ruir. 

Grandes desafios foram introduzidos na ordem do dia dos Estados, após perceberem 

que o cientificismo não abarcava todas as necessidades da humanidade. Não que estivessem 

necessariamente interessados nas questões religiosas em que a dignidade humana tem 

precedência, mas sim em atender os flagelados da Segunda Grande Guerra que os interesses 

de Estado haviam provocado.  

Quando a vitória dos aliados já era certa, importantes reuniões foram realizadas 

preanunciando o futuro geopolítico e econômico do mundo. Entre 4 e 11 de fevereiro de 1945, 

em Yalta, na Criméia, os chefes de Estado Franklin D. Roosevelt, dos Estados Unidos da 
                                                       

10 A Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas teve início no dia em 01.07.1944. 
11 LIBANIO, João Batista. Contextualização do Concílio Vaticano II e seu desenvolvimento. Cadernos de 

Teologia Pública 16 (2005), p. 9. 
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América, Josef Stalin, da União Soviética e o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston 

Churchill reuniram-se em segredo para decidir o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

repartição das zonas de influência entre o Oeste e o Leste. As bases da desejada paz futura 

eram definidas através dessas áreas de influência das potências e através da criação de uma 

Organização multilateral que promovesse negociações sobre conflitos internacionais, evitando 

as guerras e promovendo uma democracia que fortalecesse os Direitos Humanos. 

Estes acordos são essenciais para a compreensão do que viria a acontecer depois do 

final da guerra. As determinações acordadas entre esses três países determinaram boa parte da 

ordem durante a Guerra Fria, definindo as zonas de influência e ação dos blocos antagônicos, 

capitalista e socialista. Dentro de todo esse contexto histórico e, principalmente com a recente 

barbárie da Guerra, torna-se urgente a criação de um organismo que tivesse autoridade e 

respaldo dos Estados para ser a instância de discussões e de busca de soluções para os 

problemas e possíveis conflitos internacionais. Nasce assim a Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 24 de outubro de 1945, data de promulgação da Carta das Nações Unidas, que é 

uma espécie de Constituição, assinada na época por 51 países e terá como escopo fundamental 

a manutenção da paz e do desenvolvimento em todos os países do mundo.  

Em decorrência deste processo foi proclamada pela resolução 217 A (III), da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Urgia a necessidade de propostas que pudessem repensar os caminhos 

que a humanidade deveria seguir. Um dos atos importantíssimos da ONU será o 

estabelecimento do Estado de Israel, cuja imigração de colonos judeus já tinha sido iniciada 

no período da ocupação britânica naquelas terras. Muitos já eram fugitivos do regime nazista 

implantado na Alemanha. O movimento Sionista, que surgiu no final do século XIX, tomava 

força e ganhava apoio internacional. Os sionistas pregavam a criação de um país livre sem 

perseguições ao povo judeu.  

Na dimensão geopolítica o mundo fica dividido entre os projetos do capitalismo norte-

americano e a economia centralizada soviética, que imprimem um ritmo diferente para o 

planeta por quase meio século. Este período ficou conhecido como Guerra Fria. Os EUA e a 

URSS foram seguidos por aliados políticos que descarregaram sobre os países considerados 

periféricos sua ideologia de dominação. Estes países sofreram consequências econômicas e 

políticas, resultado das disputas político-ideológicas das duas grandes potências de então, 

procurando, cada vez mais e sem nenhum tipo de escrúpulo, ampliar suas zonas de influência.  
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Passamos a ver a história a partir desses dois pólos: ocidental e oriental. O pólo 

ocidental era parte integrante de um mundo “livre” e integrava os países que aceitavam 

essencialmente as regras de uma democracia liberal e do capitalismo de mercado comandados 

pelos EUA. Ao pólo Oriental, principalmente o que costumamos chamar de “leste europeu”, 

posteriormente, se somaria a ilha de Cuba, organizando-se segundo os princípios socialista-

comunistas liderados pela URSS com economia centralizada no Estado, onde a liberdade e a 

democracia foram sendo cerceadas. O domínio das duas grandes potências encontrava apoio 

na vinculação dos países segundo seus interesses político-estratégicos. 

O conflito entre os dois blocos era controlado pelo jogo de forças estabelecido pela 

ameaça nuclear. Nenhuma das duas potências tinha verdadeiramente interesse nesse confronto 

direto, na destruição total. Porém, o fato de haver essa possibilidade conferia aos Estados 

Unidos e União Soviética o domínio da política mundial. Esse poderio de força destrutiva 

submetia os países aliados à aceitação de ingerência em suas agendas internas. O medo do 

comunismo possibilitará aos Estados Unidos construir uma forma de neocolonialismo. Como 

paladinos da justiça para preservar a democracia e “manter” a ordem no continente 

encontravam a justificativa ideal para a intervenção. É importante ressaltar que a Igreja se 

posicionará, ainda que às vezes de forma sutil, do lado americano visto que, durante toda a 

sua história, combateu a presença do modelo socialista científico, em razão de suas bases 

teóricas fortemente marcadas pela análise marxista, que professa o ateísmo. 

Com o passar do tempo o terror nuclear se ameniza e seu poder de dominação vai 

dando lugar para uma nova ameaça: o terror econômico. Com isso os chamados países 

periféricos se tornaram objeto de disputa das duas potências. A primazia econômica caberá 

aos Estados Unidos que se tornará nos vinte anos após o término do conflito mundial a 

superpotência dominante.12

 O diferencial econômico entre os Estados Unidos e os demais países capitalistas foi 

preponderante neste período. Por volta dos anos 50, o PIB americano era o triplo do PIB da 

União Soviética, quase oito vezes o da Alemanha Ocidental e o da França e doze vezes maior 

que o do Japão.13 A primazia econômica e a rivalidade militar com a União Soviética foram 

os responsáveis pela disposição norte-americana de investir recursos não apenas na 

                                                       
12 Cf. LIMA, Maria Regina Soares de. Teses equivocadas sobre a Ordem Mundial Pós-Guerra Fria. Revista Dados, 

v. 39, n. 3, 1996. Obtido em http://www.scielo.br/scielo.php. (acesso em12/11/2007). 
13 Cf. KENNEDY, Paul. Ascensão e Queda das Grandes Potências. Rio de Janeiro: Campus, 1989. Tabela 36, p. 

353. 
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reconstrução européia no pós-guerra14 mas na estruturação internacional de uma estratégia 

política e econômica. 

Outro momento significativo é o desmembramento da Alemanha em duas, cabendo às 

duas superpotências o controle das parcelas divididas. Nascem as organizações militares da 

OTAN – Organização do Tratado do Atlântico Norte – ligada ao bloco norte-americano e os 

países pertencentes ao Pacto de Varsóvia, ligados ao bloco soviético. Estas organizações 

formalizavam a Guerra Fria. 

O mundo passa a viver sob o signo de uma forte tensão e será nesse quadro que 

veremos o surgimento de guerras pontuais. Todas elas refletiam localmente o conflito entre os 

dois blocos. Um dos pontos máximos dessa disputa será o episódio dos mísseis soviéticos em 

Cuba. 

A Revolução Cubana ocorre em 1959, quando Fidel Castro e Ernesto Che Guevara 

depõem a ditadura Batista que tinha transformado a ilha de Cuba em quintal norte americano. 

A história demonstra que a submissão do governo Batista aos Estados Unidos trouxe ao povo 

cubano uma deteriorização não só econômica, mas também dos seus valores ético-morais. O 

embargo econômico imposto aos revolucionários – que persiste de forma injusta e atroz até 

hoje – acarretou a implantação, como sistema de governo, do modelo soviético, porém com 

cores caribenhas. 

Este fato também será visto com suspeita e temor pela Igreja. A América Latina, 

continente notadamente cristão e preponderantemente de confissão católica, tinha a partir de 

então dentro de suas fronteiras outro modelo que poderia servir como resposta à grande 

indignação que tomava conta de tantos cristãos diante da grave situação de injustiça e miséria 

que assolava todo o continente. 

Nos anos 60 terá início o processo de descolonização na África e na Ásia. Os países 

iam com muitas dificuldades procurando construir sua própria identidade nacional. Houve 

também a entrada dos novos Estados nos fóruns globais e com um aparente, mas não real 

equilíbrio nas condições de negociação nas disputas internacionais entre Estados ricos e 

pobres. A verdade é que até então era majoritária a decisão dos países desenvolvidos nessas 

arenas. Mesmo sendo minoria, o que prevalecia era a supremacia dos países ricos.  

                                                       
14 Com o Plano Marshall os Estados Unidos tornaram-se os maiores credores dos países europeus. 
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Outro âmbito importantíssimo para nossa análise é a cultura. Como já acenamos, a 

modernidade teceu uma concepção comportamental baseada em uma gama de valores, 

norteados por conhecimentos com necessidades de constante renovação. Portanto, essa idéia 

de mudança atingiria também a política, as ciências e o ambiente religioso, ocasionando o 

surgimento de diversas manifestações religiosas. A individualidade é reforçada criando um 

modus vivendi sustentado pela racionalidade. A ciência é a grande fonte para determinar as 

conceituações e as condutas. Será o científico que terá a autoridade para a indicação da 

verdade dos fatos.15

Outra característica é a autonomização da esfera cultural e contemporaneamente uma 

politização da cultura.  

Isto é, a cultura, em conjunto com outras esferas sociais, passa a ter 
sentido para uma política que deixa de ser legitimada pela referência 
ao transcendente, em acentuada submissão ao registro religioso [...]. 
Com o declínio da religiosidade como eixo de legitimação da 
política a cultura passa a ser fonte significativa dessa legitimidade.16

Essa rivalidade entre os blocos provocará imensos gastos com a corrida armamentista 

e, já no fim dos anos 80, levará a economia soviética ao colapso. Esta foi uma das principais 

causas da queda do regime socialista e do fim da Guerra Fria. 

1.2. O mundo eclesial dos anos 50 

A Igreja, vivendo no mundo e na história, compartilhou de todos esses fatos 

históricos. Além de vivenciar essa realidade, a Igreja também tem uma história própria, que 

caminha entrelaçada com a história da humanidade. Porém, em tantos momentos esse 

entrelaçamento não pareceu tão claro. Para chegarmos à compreensão da Gaudium et Spes é 

necessário compreendermos fatos que iriam determinar a convocação do Concílio do século 

XX. 

Após a segunda grande guerra havia um entendimento de que o catolicismo também 

vivia uma situação de crise. O decréscimo de fiéis participantes dos atos religiosos se fazia 

notar e causava preocupação na liderança católica. Para alguns desses líderes, uma das causas 

era o fato da Igreja se manter em estado de conflito e podemos dizer de oposição a um mundo 

                                                       
15 ARAUJO, Odair José Torres de. Modernidade, Religiosidade e estilo de vida: um estudo acerca das 

manifestações religiosas no Planalto Central do Brasil. Sociedade e Cultura, vol.7 (2004) pp. 90-91. 
16 Ibidem, p.108. 
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em reconstrução. Na verdade essa oposição já vinha no bojo da história da Igreja refletida 

principalmente nos papados de Pio IX e Pio X.  

Para o historiador Giuseppe Alberigo17, por volta dos anos 1930 teve início, 

principalmente nas regiões católicas européias, um anseio por renovação no catolicismo, 

contrário ao imobilismo doutrinário e à escola teológica simétrica, como forma de garantir a 

integridade da fé imposta pela cúpula eclesiástica romana. Surgem de modo espontâneo 

“movimentos” que buscavam uma vida cristã experimentada através de novas formas 

pastorais, mas também alimentadas por novas experiências espirituais, fundamentadas numa 

maior compreensão teológica vivenciando assim uma forte vida eclesial. 

A Santa Sé já sentia as mudanças processadas no mundo pela modernidade e com isto 

surge a necessidade de uma resposta eficiente aos questionamentos dos seus fiéis. No entanto, 

esta sensibilidade não exigiria necessariamente reunir em Concílio toda a Igreja Universal, 

mas alguma ação que, através da centralização, indicasse um caminho para resolver seus 

problemas mais imediatos com o mundo e considerasse a problemática dos valores da 

modernidade que estavam em cheque: 

Numa linha intermediária e de grande importância histórica para a 
compreensão da modernidade e do evento conciliar situa-se o 
pontificado de Bento XV (1914-1922). O papa envolveu-se nas 
questões relativas à Iª Guerra Mundial, mas sem sucesso. O caos 
global da Guerra (1914-1918) tornou evidente que os principais 
valores da modernidade estavam em crise: a absolutização da razão, 
do progresso, da nação e da indústria. A total crença na razão, no 
progresso, no nacionalismo, no capitalismo e no socialismo 
fracassara. A Europa estava pagando um preço alto com os 
movimentos reacionários do fascismo, do nazismo e do comunismo. 
Esses movimentos idealizavam, de uma maneira moderna, a raça e a 
classe, e seus líderes impediram uma ordem mundial nova e melhor. 
A I Guerra Mundial colocou em marcha a revolução global que se 
tornaria explícita após a II Guerra Mundial: “a mudança do 
paradigma eurocêntrico de modernidade”, que tinha uma marca 
colonialista, imperialista e capitalista. O novo paradigma que 
começou a se desenvolver — o da pós-modernidade — seria global, 
policêntrico e de orientação ecumênica. A Igreja católica veio a 
reconhecer isso somente em parte, e um pouco tarde.18  

O pontificado do papa Pio XI (1922-1939) se situa entre os dois grandes conflitos 

mundiais. Estes conflitos já demonstravam uma sociedade que não conseguia encontrar seu 

                                                       
17 ALBERIGO, Giuseppe (Org.). História dos Concílios ecumênicos. 2.ed. São Paulo: Paulus, 1995, p. 394. 
18 SOUZA, Ney. Contexto e desenvolvimento histórico do Concílio Vaticano II. In: GONÇALVES, Paulo Sergio; 

BOMBONATTO, Vera. Concílio Vaticano II: análises e prospectivas. São Paulo: Paulinas, 2004. p. 19. 
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ponto de equilíbrio. Inúmeras eram as crises internas causadas pelo capitalismo19 e outra crise, 

esta externa, era resultante da realidade do sistema comunista.20 Os acontecimentos políticos 

impingiram para a humanidade grande opressão dentro de uma sociedade de massa, com 

profundas diferenças ideológicas: fascismo, nazismo e totalitarismo stalinista.  

Apesar de toda dificuldade encontrada no campo político, o papa Pio XI promoveu 

uma importante reforma na Igreja Católica, dentro dos limites e da mentalidade da época, 

através do chamado para a missão dos leigos católicos com a implantação da Ação Católica: 

O grande instrumento da militância católica das classes médias foi a 
Ação Católica, organização de leigos criada na Itália em 1922, por 
Pio XI. O papa a definiu como ‘a participação do laicato no 
apostolado hierárquico, para a difusão e atuação dos princípios 
católicos na vida individual, familiar e social’. [...] Tratava-se de um 
apostolado laical organizado, sob o mandato da Hierarquia.21  

É importante salientar que aqueles anseios de mudança se refletiam na 

operacionalização dessas organizações leigas como, por exemplo, a JOC, Juventude Operária 

Católica, organizada na Bélgica pelo padre Cardjin, o criador do método Ver – Julgar – Agir, 

que será posteriormente consagrado no período pós-conciliar.  

Mas não foi somente no campo intra-eclesial que as reformas aconteceram. No campo 

político, apesar das dificuldades, o papa Pio XI foi intensamente atuante. Uma mostra de seu 

trabalho político está na publicação de algumas encíclicas importantes com a visão da Igreja a 

respeito do mundo e da sociedade moderna em que vivia.  

Ainda no marco político o Pacto Lateranense, realizado em 1929, entre Estado Italiano 

e a Igreja, torna Pio XI Chefe de Estado. Foi o primeiro desde a queda dos Estados 

Pontifícios. Buscando o reconhecimento internacional, sobre esta questão específica, celebrou 

ainda mais onze concordatas22 e cinco acordos internacionais. Apesar da Concordata e da 

diplomacia entre a Santa Sé e a Itália, a relação com o governo fascista de Benito Mussolini 

                                                       
19 A maior delas a crise econômica de 1929 com a queda da Bolsa de Nova York no dia 19 de outubro. Provocou 

queda generalizada dos preços, diminuição da produção e forte desemprego. Uma crise gerada pela 
superprodução que se somou a crise de crédito. Essa crise levou o capitalismo a uma auto-correção passando 
para um novo modelo com o nome de capitalismo misto. O foco deste novo modelo estará na passagem de um 
Estado policial a um Estado intervencionista. Keynes será o teórico deste novo modelo. 

20 Em 1928 Stalin assume o poder e implanta um rígido sistema de planejamento, porém, o pior será o regime de 
terror que lhe permitirá manter a sociedade soviética sob controle absoluto. 

21 MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa História: 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. São 
Paulo: Paulinas, 2003. p. 104-105. 

22 Para a questão concordatária, consultar: MERCATI, Angelo. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche 
tra la Santa Sede e lê autorità civili. 2 vol. Roma, 1919-1954.  
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deteriorou-se nos anos seguintes. Pio XI publicou a encíclica Non Abbiamo Bisogno (1931), 

onde faz critica aberta ao fascismo. 

Outra encíclica, Quadragesimo Anno, foi publicada em 1931 por ocasião dos quarenta 

anos da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII. Neste documento, reafirma-se a condenação 

do comunismo. Faz também forte crítica ao socialismo considerando ambos inteiramente 

incompatíveis com a prática e a fé católica. Este mesmo documento condena os abusos do 

capitalismo, a concentração de renda e de poder e afirma que sem justiça social e caridade e 

sem atenção à reta razão baseada nos preceitos evangélicos, não se terá uma ordem econômica 

justa. Invoca a responsabilidade do Estado em estabelecer regras e coibir os excessos do 

capitalismo e da exploração de mercado.  

No ano de 1937 foi a vez do nazismo ser condenado pelo Papa através da encíclica Mit 

Brennender Sorge. A leitura desta encíclica nos púlpitos provocou grande impacto e forte 

retaliação do governo nazista contra os católicos, o clero e as instituições da Igreja. O Papa 

Pio XI veio a falecer em 10 de fevereiro de 1939, na cidade do Vaticano, após dezessete anos 

de um pontificado conturbado pela situação política e econômica de um mundo em profunda 

turbulência. Pio XI teve como secretario de Estado o cardeal Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, 

que falou contra o nazismo em 1935 e 1937. Pacelli contribuiu com a redação da encíclica Mit 

Brennender Sorge, que condenou de forma clara o regime e a filosofia do nazismo.  

“Pio XII, fez ressurgir o projeto de uma civilização cristã. Eugenio Pacelli, que havia 

sido núncio em Munique, teve um pontificado de extremos. Foi acolhido de maneira 

entusiástica, mas, depois de sua morte houve um sensível esfriamento em relação à sua 

pessoa.”23 Do período anterior herdou uma Igreja forte e centralizadora, uma Igreja 

ultramontana que não aceitava o mundo moderno apesar de mudanças terem sido realizadas; 

entretanto, pensavam os homens da cúria romana que seria possível recristianizar o mundo 

burguês.  

O papa Pio XII (1939-1958) não quis nomear nenhum secretário de Estado depois da 

morte do cardeal Luigi Maglione (1877-23.08.1944). No lugar do secretário de Estado 

trabalharam duas fortes personalidades: Giovanni Battista Montini (1897-1978) (até 1944 

substituto da Secretaria de Estado) e Domenico Tardini (1888-1961) (até 1944 secretário da 

Congregação para Negócios Extraordinários). A partir de 1944 receberam o título de pro-

                                                       
23 SOUZA Ney. Op. cit., p. 21. 
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secretário de Estado, trabalhando diretamente subordinados ao papa Pio XII, que se 

caracterizava por ser um grande centralizador. Estes dois personagens de características bem 

diferentes (Montini mais aberto, Tardini mais fechado), vão estar muito próximos ao papa. 

Depois do afastamento de Montini, nomeado arcebispo de Milão (1954), da morte do Pe. 

Cordovani (teólogo e conselheiro do papa) e da idade avançada do papa, a situação vai se 

agravando, pois Pio XII foi deixando de ter um contato mais imediato com a base em 

particular com os bispos. Isto levaria a certo imobilismo da Igreja. 24

O pensamento católico durante a segunda guerra mundial e depois dela se apresenta 

mais aberto na periferia e mais cauteloso no centro Vaticano e universidades romanas. O 

catolicismo francês entre 1920 e 1950 se caracterizou por uma notável vivacidade. Os 

religiosos que tinham sido expulsos em 1905 haviam retornado e, em paralelo, percebemos 

uma série de iniciativas: fundação dos Irmãozinhos e Irmãzinhas de Jesus de Charles de 

Foucauld; a JOC; os escoteiros; intelectuais que se destacavam; fundação de novas revistas 

como Vie Spirituelle, Vie Intellectuelle, Esprit, Sept. Contudo o que mais chamou atenção do 

centro (Vaticano) e foi visto com desconfiança foi o movimento dos padres operários. 

Durante a segunda guerra mundial sacerdotes franceses foram enviados clandestinamente 

como companheiros de trabalho dos trabalhadores franceses transferidos para a Alemanha. A 

partir desta experiência nasce o movimento dos padres operários que, em 1953, reunia algo 

em torno de noventa sacerdotes. Em 1953 três intervenções romanas colocaram fim à 

experiência. Apesar de quantitativamente reduzido o caso chamou a atenção dentro e fora da 

França.25 “Por que fechar-se na sacristia e não tentar a reconquista de um mundo que se 

afastara de Deus?”26

Além desta experiência francesa, vários outros acontecimentos mostram esta 

ansiedade apostólica e este fechamento por parte da hierarquia. Em 1952 foi publicado o livro 

de Roger Aubert, Le pontificat de Pie IX, obra que coloca em evidência o embate entre a 

Igreja e o mundo moderno na segunda metade do século XIX e que foi vista com muita 

desconfiança por vários setores do Vaticano e por muito pouco não foi condenada pelo Index. 

                                                       
24 Segundo G. Martina as razões da saída de Montini da Cúria não são totalmente claras. Algumas das causas 

seriam: a pouca simpatia que os outros membros da Secretaria de Estado sentiam por Montini, devido a sua 
superioridade em todos os campos; a irritação de Pio XII pela independência de Montini; o fato de Montini 
deixar de comunicar ao papa algumas dificuldades na esperança de que fossem solucionadas. Depois que 
assumiu a arquidiocese de Milão, e mesmo que durante anos os dois tinham mantido contato diário, Montini 
nunca mais foi recebido em audiência particular pelo papa. (cf. MARTINA, Giacomo. História da Igreja. De 
Lutero a nossos dias. IV. São Paulo: Loyola, pp. 234-235) 

25 Cf. MARTINA Giacomo. História..., pp. 259-260. 
26 Ibidem, p. 261.  
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Nestes mesmos anos o pároco-escritor Primo Mazzolari (1890-1959) foi objeto de várias 

providências por ser propenso à condenação de qualquer injustiça, de toda acomodação e de 

qualquer fechamento em si (publicou La più bella avventura; Anch’io voglio bene al papa; 

Impegni cristiani e istanze comuniste).27

Também teve problema o padre Lorenzo Milani (1923-1967) que a partir da sua 

pequena paróquia se fazia ouvir em toda a Itália devido às suas intervenções, suas cartas 

abertas e suas obras. Publicou Esperienze pastorali e Lettera a una professoressa, o primeiro 

um dos livros mais vivos da Igreja italiana daqueles anos e o segundo uma crítica à escola 

italiana. Os dois foram contestados dentro da Igreja. 

Chamou atenção na época Giorgio La Pira, professor universitário, deputado, prefeito 

de Florença e cristão comprometido que unia ao resgate de empresas à beira da falência 

congressos internacionais sobre a paz, sem discriminações ideológicas. Segundo Martina, a 

radiomensagem do Natal de 1953 com muita probabilidade se referia a ele quando criticava o 

político que apregoava uma nova teoria social. 

Também Jacques Maritain foi criticado primeiro, indiretamente, pelo cardeal Alfredo 

Ottaviani em 1953 e depois explícita e diretamente em um artigo na revista La Civiltà 

Cattolica em 1956. Com a mesma desconfiança era visto o padre jesuíta americano John 

Courtney Murray (1905-1967), “que apresentava a liberdade religiosa como um direito 

essencial da pessoa humana, numa visão oposta à de Ottaviani”.28 Por dez anos Murray foi 

reduzido ao silêncio, para se tornar, durante o Vaticano II, um dos personagens principais na 

redação da Dignitatis Humanae. 

Repercussão maior teve a controvérsia a respeito das novas correntes teológicas na 

França, a partir de 1945. Estas novas visões teológicas eram defendidas principalmente pelos 

jesuítas de Lyon Henri Bouillard, Jean Daniélou, Henri de Lubac e Vedat Fessard. A eles se 

opunham o grupo dominicano de Roma, chefiado por Garigou-Lagrange, a faculdade 

teológica de Angers (noroeste da França) e alguns jesuítas da Gregoriana. No centro do debate 

estava “a oportunidade de uma renovação teológica; de uma aproximação ao mundo 

contemporâneo; a exigência da superação não do tomismo, mas do escolasticismo; a 

preocupação de um retorno aos Santos Padres”.29 O papa Pio XII já havia expressado as suas 

                                                       
27 Cf. Ibidem, pp. 261-262.  
28 Ibidem, p. 263. 
29 Ibidem, p. 263. 
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preocupações aos jesuítas e dominicanos e “reafirmou a sua posição na encíclica Humani 

Generis, de agosto de 1950. O papa não condenava explicitamente nenhum autor, mas 

sublinhava as conclusões errôneas a que, involuntariamente, poderiam levar certas 

orientações.”30 As consequências do documento não demoraram. O geral dos jesuítas mandou 

que fossem retiradas das bibliotecas as obras dos padres Bouillard, Daniélou, Le Blond, de 

Lubac, de Montcheuil e retirou do ensino de Lubac e outros quatro professores. O geral dos 

dominicanos exonerou, em 1954, três provinciais (Paris, Lyon e Toulouse), e removeu quatro 

padres, entre eles Marie-Dominique Chenu e Yves Congar. Estes mesmos teólogos de alguma 

forma censurados na década de 50 tiveram um papel importante entre os peritos conciliares no 

Concílio Vaticano II e alguns deles se tornaram depois cardeais:Daniélou, com Paulo VI, e de 

Lubac e Yves Congar, com João Paulo II.31

O padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin (1891-1953), grande estudioso de geologia 

e paleontologia também foi visto com desconfiança pelas suas tentativas de unir o seu estudo 

acadêmico com a teologia. Foi proibido de ensinar no Collège de France e suas obras não 

puderam ser publicadas. Contudo, cópias de seus estudos circulavam nas casas dos jesuítas e 

entre amigos. Antes de morrer, deixou de herança para a sua secretária os seus manuscritos, o 

que possibilitou que as suas obras começassem a ser publicadas na França após 1955. 

Contudo o Santo Ofício mandou que seus livros fossem retirados das bibliotecas dos 

seminários em 1957. 

Em 1957, em uma visita de um historiador francês, Pio XII “expressou suas 

preocupações pelas tendências do catolicismo francês. Parecia que o papa não percebia a 

grande vitalidade da Igreja da França, voltada toda ela para uma aproximação e um diálogo 

com aquele mundo que até então a tinha hostilizado e combatido.”32

A intransigência romana não se devia somente à figura de Pio XII, mas também às 

pressões de alguns professores romanos do Angelicum e do Lateranum. Estes grupos não 

desapareceram de um dia para outro e ainda fizeram pressões no início do pontificado de João 

XXIII contra o Instituto Bíblico de Roma.  

A diferente orientação dos conservadores romanos e dos estudiosos 
de língua francesa mais abertos aparece no confronto entre o ensaio 
de Roger Aubert, La théologie catholique au milieu du XXe siècle 

                                                       
30 Ibidem, p. 264. 
31 Cf. Ibidem, p. 260. 
32 Ibidem, p. 265. 
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[publicado em 1954] e o parecer do dominicano Pe. Ciappi, mais 
tarde cardeal, em função do Concílio (18 de junho de 1959). O 
dominicano reafirma a necessidade de ‘conservação, defesa e 
interpretação das doutrinas referentes ao dogma e à moral’ e de um 
novo reconhecimento da autoridade de santo Tomás. Aubert, em 
síntese, resume as orientações que iam emergindo, sobretudo na 
França: desejo de um contato mais estreito com a tradição e esforço 
de uma melhor adaptação ao mundo moderno, com um novo 
desenvolvimento nestes campos: teologia do laicato, das realidades 
terrestres, da história. Os temas indicados seriam amplamente 
estudados pelo Vaticano II, vindo ao encontro das aspirações 
difundidas nos ambientes mais abertos. Contemporaneamente, em 
diversas nações, os católicos desejavam uma ampla reforma 
litúrgica, com a introdução da língua vulgar e a imediata 
participação dos fiéis no sacrifício eucarístico, uma maior 
participação dos leigos no governo da Igreja, e a mais ampla 
liberdade e autonomia dos leigos católicos nas escolhas políticas.33

Mesmo se a tendência era de fechamento na Igreja, já encontramos iniciativas 

corajosas tomadas pelo papa nos campos teológico e litúrgico, mas também no campo 

pastoral. A Divino Afflante Spiritu publicada em 1943 é um documento que, apesar de reagir 

contra posições excessivas, acolhia a licitude de uma pesquisa mais aprofundada pelos 

exegetas. O documento é considerado um sopro de ar na exegese. 

Neste mesmo ano (1943) foi publicada a Mystici Corporis, onde aparece uma visão de 

Igreja como corpo místico de Cristo ressaltando, a sua missão salvífica, que salienta o aspecto 

invisível da comunhão de vida entre Cristo e os fiéis e deixa em segundo plano o conceito de 

Igreja sociedade perfeita.34

Em 1947, foi publicada a Mediator Dei, que chama a atenção sobre alguns exageros 

daqueles que queriam a supressão de algumas devoções tradicionais (como o rosário e a via 

crucis), mas em particular reforça o longo trabalho que vinha desde o início do século XX ao 

apresentar o lugar central da liturgia na vida cristã. Além disso, aprova e encoraja os estudos 

que vinham sendo publicados sobre o tema. Contudo propõe a reforma de um sistema, não a 

introdução de um novo sistema.35

Mas neste período encontramos também importantes aplicações práticas: uma nova 

tradução dos Salmos feita pelo Instituto Bíblico (1945), o retorno da vigília pascal (1951), 

                                                       
33 Ibidem, p. 266. 
34 Ibidem, p.268. 
35 Cf. Ibidem, p. 268 
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uma pequena reforma do breviário, a nova disciplina sobre o jejum eucarístico, praticamente 

abolido em 1956 e a introdução das missas vespertinas. Estes dois últimos pontos são a 

grande novidade introduzida por Pio XII.36

Na pastoral temos em 1951, em um discurso às parteiras, a aprovação explícita da 

continência sexual, periódica através do método Ogino-Knaus. Com relação à vida 

consagrada foram dados passos mais importantes e inovadores. Os documentos Provida 

Mater (1947) e Primo feliciter (1948) reconheciam os institutos seculares, o que foi visto 

como uma grande inovação em relação ao código canônico de 1917 e teve consequências 

positivas. Em 1951, foi publicada a Sponsa Christi que mitigava a clausura das monjas 

contemplativas e as convidava a assumir algumas iniciativas pastorais. 

Segundo Martina não é justo apresentar o papa Pio XII como um grande conservador e 

contrário a toda reforma da Igreja. Como vimos, ele suprimiu o jejum eucarístico e aprovou os 

institutos seculares. Contudo, com a sua visão centralizadora, mudanças e novidades só 

podiam ser introduzidas pelo papa. Mesmo os altos funcionários da cúria eram meros 

executores, não colaboradores. Para Pio XII reformas só poderiam acontecer vindas de cima, 

não de baixo.37

2. A emergência de um novo Concílio 

Todos os fatos acima relatados demonstram que o processo histórico vivido pela Igreja 

e pela sociedade humana exigia respostas. A Igreja não podia mais continuar dentro de uma 

redoma procurando manter seu status quo. Fazia-se urgente uma atitude profética. Era 

necessária uma resposta renovadora para essas duas realidades que abarcam a pessoa em todas 

as suas dimensões. O clamor da humanidade exigia a presença de uma liderança que obtivesse 

credibilidade e a conduzisse na direção de uma civilização verdadeiramente humanizada; um 

líder que ousasse construir uma Igreja que fosse resposta ao homem e a mulher do seu tempo. 

2.1. João XXIII e a abertura do Concílio  

O papa João XXIII nasceu no dia 25 de novembro de 1881 na Itália cidade de Sotto il 

Monte, na Província de Bérgamo, com o nome de Ângelo Giuseppe Roncalli. Filho de uma 

família de camponeses. Desde pequeno manifestou o desejo de ser padre, o que representava 

                                                       
36 Cf. Ibidem, p. 267-269. 
37 Cf. Ibidem, p. 269-271. 
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uma dificuldade devido às condições econômicas familiares que não podiam sustentá-lo no 

seminário. O desejo intenso do menino comoveu um de seus tios que arcou com todas as 

despesas e o pequeno Ângelo pode ingressar no Seminário de Bérgamo. Recebeu o 

sacramento da Ordem no dia 10 de agosto de 1904. Recebeu o episcopado em 19 de março de 

1925 sendo nomeado no mesmo ano como Visitador Apostólico para a Bulgária. Em 1935 foi 

nomeado Delegado Apostólico na Turquia e Grécia. No período da grande guerra, Roncalli 

não poupou esforços para salvar muitos judeus da perseguição nazista. Em 1944 Pio XII 

nomeou-o Núncio Apostólico em Paris. Cardeal em 1953 transferiu-se para Veneza como 

Patriarca.  

Ângelo Roncalli foi eleito Sumo Pontífice a 28 de Outubro de 1958 e assumiu o nome 

de João XXIII. O seu pontificado, que durou menos de cinco anos, apresentou-o ao mundo 

como uma autêntica imagem de bom Pastor. Em tão curto espaço de tempo, a humanidade 

toda, crentes ou não, teve a oportunidade de ver um verdadeiro líder agindo incansavelmente 

pelo bem e a paz de todos. Foi um papa que viveu o seu pontificado centrado na experiência 

evangélica no seu sentido mais profundo, procurando dar ao seu pastoreio a marca da 

paternidade. O seu magistério produziu muitos frutos, entre eles destacamos as Encíclicas 

Pacem in Terris e Mater et Magistra.  

Passou a ser conhecido como o “Papa Bom”, e João XXIII foi declarado beato por 

João Paulo II no ano de 2000. Faleceu de câncer no estômago no dia de Pentecostes, após 

longa luta contra a enfermidade, na cidade do Vaticano em 3 de junho de 1963. O Papa do 

Diálogo. João XXIII experimentou toda a sua vida como um pastor da Igreja dos pobres, e 

como alguém que amou os pobres e procurou construir uma Igreja que fosse ponte para com 

todas as pessoas humanas.38

João XXIII foi eleito pelo colégio cardinalício para ser um papa de transição, depois 

do longo pontificado de Pio XII, pois havia muita insegurança na cúpula da Igreja para 

indicação de um nome que fosse forte o suficiente para substituir um papa com uma imagem 

austera, para ocupar a cátedra de Pedro como o foi Pio XII.  

Aos 77 anos, aquele que parecia ser um Papa de transição, surpreendeu o mundo com 

a notícia de que iria convocar um novo Concílio. Como comentamos acima, Angelo Roncalli 

não havia se destacado nas funções que havia ocupado até então. Houve na realidade uma 

                                                       
38 ALBERIGO, Giuseppe. Papa Giovanni (1881-1963). Bologna: EDB 2000, pp. 204-206. 
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certa má vontade com o anúncio por parte da cúria romana, afinal a Cúria romana sempre 

pensou que a direção da Igreja estava na própria Cúria, apesar do desejo de se realizar o 

Concílio por parte do episcopado.  

Após o anúncio o papa enfrentou, como seria previsível, os problemas para a 

preparação do evento. Nem todos estavam de acordo com um novo Concílio.  

O cardeal secretário de Estado, Domenico Tardini, depois de sua 
audiência com o papa em 20 de janeiro de 1959, resumiu o conteúdo 
do encontro: João XXIII estava pensando inserir três metas em seu 
pontificado: 1) um sínodo romano; 2) um aggiornamento do código 
de direito canônico; e 3) um Concílio ecumênico. As três metas foram 
anunciadas aos 17 cardeais [...] 25 de janeiro de 1959, na sacristia da 
Basílica de São Paulo Extramuros em Roma.39

A grande motivação para a convocação deste Concílio teve que ser explicada inúmeras 

vezes. João XXIII não queria que houvesse nenhum mal entendido. Para o bom êxito era 

necessário um clima de confiança. O diálogo com as outras Igrejas cristãs tinha que ser 

retomado e para tanto se fazia necessário que tudo fosse muito bem compreendido. 

 João XXIII anunciou para o ano de 1963 a abertura do Concílio, antecipado para o dia 

11 de outubro de 1962. O Concílio seria ecumênico e através do cardeal Agostinho Bea 

procurou fazer com que houvesse representação oficial de todas as Igrejas cristãs. Após o 

anúncio do Concílio vários cardeais demonstraram sua desaprovação, como Lercaro, dizendo 

que seria uma imprudência a realização de um Concílio. Outro cardeal que desaprovou, mas 

manteve seu profundo respeito pelo pontífice, foi Montini, aquele que iria substituir João XIII 

no trono de Pedro. 

2.1.1 Fase Preparatória 

Uma longa consulta foi realizada através de uma primeira comissão aos bispos 

trazendo assim uma maior participação e credibilidade para o trabalho que estava prestes a 

acontecer. Esta comissão foi presidida pelo secretário de Estado, Domenico Tardini. Destes 

questionários saíram propostas muito interessantes, como a reforma da Cúria romana, a nota 

eclesiológica sobre a colegialidade episcopal, a liberdade de consciência e a preocupação com 

as questões sociais, sugestão esta levada por Dom Hélder Câmara. 

                                                       
39 SOUZA, Ney. Contexto e desenvolvimento histórico do Concilio Vaticano II. In: GONÇALVES, Paulo Sergio; 

BOMBONATTO, Vera. Concílio Vaticano II: análises e prospectivas. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 26. 
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Em 1960, no dia de Pentecostes, João XXIII, através da Superno Dei Nutu, chamaria 

este Concílio de Vaticano II, portanto, um novo Concílio e não apenas a retomada do 

Concílio Vaticano I, que não teve seu encerramento devido à guerra franco-prussiana. O 

Concílio desejado por João XXIII deveria ter a fisionomia de um evento pastoral de toda a 

Igreja. Apesar de uma aparência de ruptura, na verdade o que se buscava era uma nova 

postura diante da sociedade moderna. O que deveria prevalecer, e prevalecerá, é o espírito de 

reconciliação.  

Esta fase complexa de preparação para o Concílio levou dois anos e produziu setenta 

esquemas abrangendo os mais disparatados assuntos. Os textos submetidos ao exame do 

Concílio previam um primeiro debate geral sobre o que foi proposto em cada esquema, sendo 

a votação positiva iniciava-se o exame do texto, capítulo por capítulo e durante esta fase os 

padres poderiam propor emendas que seriam avaliadas e depois incorporadas ao texto ou 

rejeitadas.40 Esta fase se encerrou com o moto-próprio Concilium, no dia 2 de fevereiro de 

1962 e com a fixação da data de inicio do Concílio para 11 de outubro de 1962. A fisionomia 

do Concílio foi sendo traçada nestes trabalhos preparatórios. 

Não se trataria, como se chegou a pensar, de um Concílio “de união” entre as tradições 

cristãs divididas. O segundo aspecto importante foi a definição do traço de “pastoralidade” do 

Concílio, evitando a dicotomia existente entre doutrina e disciplina, favorecendo a 

globalidade das exigências da Igreja no seu interior, nas suas relações com o mundo exterior, 

ou seja, estabelecendo um diálogo com a sociedade moderna. Portanto, a definição de novos 

dogmas e condenação da modernidade estavam afastados do seio do Concílio Vaticano II. A 

terceira característica referia-se à liberdade do Concílio, onde os bispos deveriam ser os 

verdadeiros protagonistas, apesar da desinformação destes em relação aos trabalhos 

preparatórios.41

Houve paralelamente aos trabalhos institucionais do Concílio uma forte fermentação 

na vida eclesial com um interesse crescente na abertura que este Concílio poderia 

proporcionar. Com isto emergiram por toda parte reflexões, estudos, encontros, nos diversos 

níveis da vida da Igreja.  

O Concílio começou a ser encarado como uma oportunidade única de renovação da 

Igreja e uma ocasião histórica para se retornar a experiência verdadeiramente cristã que havia 
                                                       

40 Cf. ALBERIGO, Giuseppe (org.). História dos Concílios ecumênicos. 2.ed. São Paulo: Paulus, 1995. 
41 Cf. Ibidem. 
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sido marginalizada pela hierarquia e a Cúria Romana. Foram atitudes espontâneas e sem 

ligação entre si. Vinham do anseio do povo de Deus de se renovar a vida da Igreja. Foi como 

um sopro do Espírito que sacudiu o pó que sufocava toda iniciativa da comunidade cristã de 

dar respostas aos males que afligiam todo o povo de Deus. Pouco antes da abertura do 

Concílio Vaticano II, o papa João XXIII em uma radiomensagem se dirigiu ao povo:  

O Concílio seria realizado “no momento certo”, ou seja, numa 
daquelas “horas históricas da Igreja, voltada para um novo impulso 
em direção aos cumes mais altos”. O Concílio era chamado a ser “a 
renovação do encontro com a face de Jesus ressuscitado, rei glorioso 
e imortal”, “continuação, ou melhor, retomada mais enérgica da 
resposta do mundo todo, do mundo moderno, ao testamento do 
Senhor”. [...] “os preciosos anseios da corrente do amor” que uniu por 
séculos todos os cristãos “se representam agora à atenção dos que não 
são insensíveis ao novo sopro que o projeto do Concílio suscita em 
toda parte, na ansiosa expectativa de um fraterno abraço nos braços 
da antiga mãe comum”. Mas o eco maior na opinião pública derivava 
da afirmação de que “face aos países subdesenvolvidos, a Igreja se 
apresenta tal como é e deseja ser: como a Igreja de todos, e 
particularmente dos pobres”. [...] muitos bispos do Terceiro Mundo se 
preparavam para intervir no Concílio em pé de igualdade, João XXIII 
sentia a necessidade de afirmar o empenho da Igreja em encarar a 
mensagem evangélica também entre esses povos, com uma especial 
proximidade aos menos favorecidos.42  

2.2.2 Discurso Inaugural  

A abertura solene foi realizada na Basílica de São Pedro no dia previsto, 11 de outubro 

de 1962, lotada por milhares de pessoas entre padres conciliares, peritos, convidados e 

jornalistas que cobriram todo o evento. No discurso de abertura, Gaudium Mater Ecclesia43, 

João XXIII falou em ritmo lento e familiar, um discurso que apenas hoje pode ser captado em 

todo seu alcance e profundidade. Hoje, podemos dizer que o Papa trabalhou com intensidade 

em seu discurso inaugural, colocando nele toda sua convicção para convocar este Concílio 

ecumênico de caráter pastoral.  

A primeira parte do discurso foi dedicada à natureza, convocação e preparação do 

Concílio, ao Cristo, à Igreja e à história, evocando a importância deste Concílio para a vida da 

Igreja “frente aos desafios, às exigências, e às oportunidades da idade moderna”. Um item 
                                                       

42 JOÃO XXIII. Radiomensagem – 1962.  Apud: ALBERIGO, G. História... p. 398.  
43 JOÃO XXIII. Discurso inaugural do Concílio Vaticano II. 20.10.1962.  
   Cf. http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council_po.html Acesso 

em 22.11.2009. 
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importante foi quando o Papa disse discordar dos profetas da desgraça que anunciavam 

eventos sempre infelizes para o mundo na iminência do fim deste. O Papa estava convicto de 

que seria esta uma oportunidade nova, uma nova história para a humanidade. 

A segunda parte do discurso do Papa foi dedicada à relação entre Reino de Deus e 

sociedade humana, reformulação do depósito de fé, misericórdia em lugar de severidade e a 

busca de união entre os cristãos. O Papa evita falar sobre os trabalhos do Concílio e ressalta 

uma nova época para a história da Igreja, onde o Vaticano II se coloca na perspectiva da 

unidade de todos os cristãos, ou até mesmo de todo o gênero humano. Somente com o tempo 

o discurso proferido por João XXIII naquela ocasião foi sendo captado em toda sua dimensão 

e nos seus efeitos libertadores. 

Registramos aqui alguns pontos do discurso de João XXIII, importantes para esta 

pesquisa, já que podemos identificar o “espírito” da Gaudium et Spes, perpassando as palavras 

proféticas do papa bondoso:  

É bem natural que, inaugurando o Concílio Ecumênico, nos apraza 
contemplar o passado, para ir recolher, por assim dizer, as vozes, cujo 
eco animador queremos tornar a ouvir na recordação e nos méritos, 
tanto dos mais antigos, como também dos mais recentes Pontífices... 
O grande problema, proposto ao mundo, depois de quase dois 
milênios, continua o mesmo. Cristo sempre a brilhar no centro da 
história e da vida; os homens ou estão com ele e com a sua Igreja, e 
então gozam da luz, da bondade, da ordem e da paz; ou estão sem ele, 
ou contra ele, e deliberadamente contra a sua Igreja: tornam-se 
motivo de confusão, causando aspereza nas relações humanas, e 
perigos contínuos de guerras fratricidas.  
Três anos de preparação laboriosa, consagrados a indagar ampla e 
profundamente as condições modernas da fé e da prática religiosa, e 
de modo especial da vitalidade cristã e católica. 3. Pareceram-nos 
como um primeiro sinal, um primeiro dom de graça celestial. 4. 
Iluminada pela luz deste Concílio, a Igreja, como esperamos 
confiadamente, engrandecerá em riquezas espirituais e, recebendo a 
força de novas energias, olhará intrépida para o futuro.44

A origem e causa do Concílio já foi por nós apresentada no capítulo anterior. É 

importante salientar a sensibilidade e firmeza de João XXIII. Como poderemos ver, essa 

predisposição do papa será contemplada no proêmio da Constituição, onde os padres 

conciliares farão eco desse discurso de abertura. 

                                                       
44 Ibidem. 
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Mas parece-nos que devemos discordar desses profetas da desventura, 
que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse 
iminente o fim do mundo. No presente momento histórico, a 
Providência está-nos levando para uma nova ordem de relações 
humanas, que, por obra dos homens e o mais das vezes para além do 
que eles esperam se dirigem para o cumprimento de desígnios 
superiores e inesperados; e tudo, mesmo as adversidades humanas, 
dispõe para o bem maior da Igreja.45

Também nesse parágrafo o papa dava o tom de esperança e otimismo que deveria 

nortear os trabalhos. Apesar da constatação de uma realidade que se confrontava 

antagonicamente com o projeto do Reino, o Concílio deveria ser uma resposta, não apenas de 

distante esperança, mas principalmente de imediata concretude histórica. 

 O que mais importa ao Concílio Ecumênico é o seguinte: que o 
depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma 
mais eficaz. Essa doutrina abarca o homem inteiro, composto de alma 
e corpo, e a nós, peregrinos nesta terra, manda-nos tender para a 
pátria celeste. Isto mostra como é preciso ordenar a nossa vida mortal, 
de maneira que cumpramos os nossos deveres de cidadãos da terra e 
do céu, e consigamos deste modo o fim estabelecido por Deus. 
Uma coisa é a substância do depositum fidei, isto é, as verdades 
contidas na nossa doutrina, e outra é a formulação com que são 
enunciadas, conservando-lhes, contudo, o mesmo sentido e o mesmo 
alcance. Será preciso atribuir muita importância a esta forma e, se 
necessário, insistir com paciência, na sua elaboração; e dever-se-á 
usar a maneira de apresentar as coisas que mais corresponda ao 
magistério, cujo caráter é prevalentemente pastoral.46

O caráter pastoral do Concílio é especificado neste trecho do discurso. Como veremos 

mais adiante, toda a Gaudium et Spes, adquire relevo de resposta à essa solicitação. É uma 

Constituição “Pastoral”. Será ela a estimular uma compreensão da vida e do mundo, inclusive 

utilizando a contribuição das ciências. A Constituição Pastoral demonstrará que tanto a fé 

como as realidades do mundo originam-se do mesmo Deus.  

A Igreja sempre se opôs a estes erros; muitas vezes até os condenou 
com a maior severidade. Agora, porém, a esposa de Cristo prefere 
usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. Julga 
satisfazer melhor às necessidades de hoje mostrando a validez da sua 
doutrina do que renovando condenações.47

                                                       
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
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A consciência da pessoa passará a ter uma importância fundamental. Encontraremos 

uma renovação da moral católica, e não só. O universo da teologia e do seu estudo encontrará 

grande relevância. Seremos motivados a pesquisar, aprofundar, compreender e a responder às 

inquietações de cada pessoa e da sociedade naquilo que corresponderá à verdade revelada, 

contextualizada no tempo. 

A solicitude da Igreja em promover e defender a verdade, deriva disso 
que, segundo o desígnio de Deus « que quer salvar todos os homens e 
que todos cheguem ao conhecimento da verdade » (1Tm 2,4)” A 
Igreja Católica julga, portanto, dever seu empenhar-se ativamente 
para que se realize o grande mistério daquela unidade, que Jesus 
Cristo pediu com oração ardente ao Pai celeste, pouco antes do seu 
sacrifício.48  

A busca de uma estrutura social que esteja de acordo com o projeto de Deus deverá 

vir, como veremos, primar pela responsabilidade de um pelo outro. A compreensão de 

“família cristã” trará uma forte exigência ética nos relacionamentos humanos e sociais. 

 O Concílio, que agora começa, surge na Igreja como dia que promete 
a luz mais brilhante. Estamos apenas na aurora: mas já o primeiro 
anúncio do dia que nasce de quanta suavidade não enche o nosso 
coração! Pode dizer-se que o céu e a terra se unem na celebração do 
Concílio: os santos do céu, para proteger o nosso trabalho; os fiéis da 
terra, continuando a rezar a Deus; e vós, fiéis às inspirações do 
Espírito Santo, para procurardes que o trabalho comum corresponda 
às esperanças e às necessidades dos vários povos.” 

Quando termina a solenidade de abertura, os padres conciliares deram início aos 

trabalhos. Na verdade, ali começava o grande desafio de tornar a Igreja uma resposta aos 

inúmeros desafios eclesiais e sociais.  

Para uma maior compreensão do Vaticano II é necessário um excursus histórico para 

percebemos a matriz de onde partirá a evolução teológica eclesial. Já lembramos que o 

Concílio Vaticano I (1869-1870) convocado pelo papa Pio IX não chegou ao seu fim devido à 

guerra franco-prussiana. Seu encerramento acabou por acontecer na primeira sessão do 

Concílio Vaticano II, segundo Giuseppe Alberigo:  

A suspensão do Concílio Vaticano I, em 1870, teve consequências 
contraditórias [...] ficara aberta a expectativa de uma conclusão dos 
trabalhos, que permitisse abordar todos os aspectos da eclesiologia 

                                                       
48 Ibidem. 
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[...] além das questões disciplinares [...] porém, muitos consideravam 
que a aprovação solene das prerrogativas papais do primado e da 
infalibilidade tinha sepultado para sempre o hábito de se realizar 
Concílios, tornando obsoleta a hipótese de novas convocações [...] de 
um ponto de vista mais geral, a postura defensiva da Igreja Católica 
tornara-se tão consolidada que parecia algo conatural à própria Igreja 
[...] a disseminação do método democrático e das instituições 
parlamentares parecia uma razão a mais para que a Igreja invocasse a 
necessidade de permanecer fiel à estrutura “descendente” da própria 
autoridade, reforçada por uma intensificação da centralização em 
Roma da gestão e das questões eclesiásticas.49

O Concílio Vaticano I ficou marcado por profundas contradições50 entre as diferentes 

visões que se contrapuseram e pela dificuldade do papado para mediar tais conflitos. Houve 

algumas as dificuldades estruturais próprias do Concílio. Entre as causas dessas dificuldades 

estruturais se encontra o grande número de bispos, “quase todos sem experiência em 

assembléias [...] a pouca preparação doutrinária de muitos deles [...] que redundava no 

limitado interesse pelos assuntos em discussão”.51 As dificuldades que ocorreram durante o 

Concílio pode explicar em parte o modesto impacto que ele teve na vida dos católicos. Suas 

decisões exclusivamente doutrinárias não alcançaram o eco na vida pública que se podia 

esperar de um Concílio, principalmente depois do Concílio tridentino que reformulou a 

catolicidade ocidental em sua firme resposta aos reformistas do século XVI.  

O mesmo não se pode dizer dos cristãos não-católicos que reforçaram sua convicção 

da falta de comunhão com o catolicismo. Na realidade a proposta contundente deste Concílio 

foi rechaçar o que propunha o mundo moderno. Suas decisões tiveram claramente o objetivo 

de fazer frente “a essa terrível tempestade que, no mundo inteiro, ataca e atinge a Igreja, 

mestra de verdade, e que não pode ser atribuída a outras causas senão aos erros que o eterno 

adversário de Deus e dos homens difunde por toda parte, com o objetivo de a tudo 

subverter.”52

Este Concílio foi realizado já na fase final do pontificado de Pio IX e em um ambiente 

adverso Na realidade o Vaticano I marcou apenas a passagem do Concílio tridentino, que 

preparou o ‘catolicismo moderno’ para enfrentar a expansão do protestantismo, para o 

Concílio Vaticano II que teve o importante papel de preparar o catolicismo do terceiro 
                                                       

49 ALBERIGO, Giuseppe (org.). História dos Concílios ecumênicos. 2.ed. São Paulo: Paulus, 1995, p. 393.  
50 Para estas questões consultar: MENNA N. Vescovi italiani anti-infallibisti. Nápoles, 1958; HENNESEY J. The 

First Council of the Vatican: The American experience, Nova York, 1963. 
51 ALBERIGO, Giuseppe (org.). História... p. 387. 
52 Ibidem, p. 388. 
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milênio, mas isto só será realidade se prestarmos atenção que o Concílio é um evento que 

propõe uma nova realidade que deverá ser estimulada pela hierarquia e em co-autoria com os 

fiéis, suas fórmulas são como uma receita de bolo que se esquecidas na gaveta nunca irá 

alimentar ninguém. Vejamos como isto fica claro nas palavras do Papa Paulo VI:  

A tarefa do Concílio Ecumênico não está completamente terminada 
com a promulgação de seus documentos. Esses, como ensina a 
história dos Concílios, representam antes um ponto de partida que um 
alvo atingido. É preciso ainda que toda a vida da Igreja seja 
impregnada e renovada pelo vigor e pelo espírito do Concílio, é 
preciso que as sementes de vida lançadas pelo Concílio no campo que 
é a Igreja cheguem à plena maturidade. Ora, tudo isso não poderá 
chegar a termo antes que o riquíssimo patrimônio legado pelo 
Concílio à Igreja tenha sido aprofundado cuidadosamente e 
diligentemente pelo povo cristão, antes que este conheça e realmente 
possua.53  

A suspensão do Concílio Vaticano I, 18 de dezembro em 1870, acarretou a expectativa 

de uma ‘continuidade-conclusão’ de suas propostas. Quando do anúncio de um novo 

Concílio, no caso o Concílio Vaticano II, especificamente em relação à eclesiologia abordada 

no documento ‘De Romano Pontífice’, até porque ao menos desde Bento XV, todos os Papas 

aventaram a possibilidade de reabertura do Concílio Vaticano. O Concílio Vaticano II aberto 

solenemente no dia 11 de outubro de 1962, marcou também solenemente o encerramento  do 

Concílio Vaticano I. 

2.2. Os trabalhos conciliares 

Em 13 de outubro, alguns cardeais europeus sugeriram o adiamento das eleições para 

que houvesse tempo para um maior contato entre seus pares, evitando a mera confirmação das 

comissões preparatórias, o que demonstrou certa consciência conciliar que não se submetia 

passivamente às decisões tomadas pelos órgãos preparatórios. Deste modo, no dia 16 de 

outubro as comissões foram eleitas, mas “tomando-se por base as listas preparadas pelas 

conferências episcopais, resultando uma nítida preferência pelos bispos centro-europeus e dos 

outros continentes, em prejuízos dos bispos ‘latinos’ [...] soube-se que o Papa havia ordenado 

uma mudança no regulamento, pela qual estavam eleitos para cada comissão os padres que 

haviam obtido mais votos [...] era sem dúvida um ato de respeito à vontade da assembléia. Por 

razões análogas, João XXIII dispôs que o primeiro assunto sobre o qual o Concílio trabalharia 

                                                       
53 BOFF, L. Teologia desde el lugar del pobre. Santander: Sal Terrae, 1986, p. 17.  
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[...] fosse a liturgia; era o aspecto mais maduro da renovação da vida da Igreja e o único cujo 

esquema preparatório havia obtido consenso entre os bispos”.54  

2.2.1. A primeira sessão conciliar 

Com muito trabalho ainda por realizar, no dia 23 de novembro, o Concílio entra na 

última fase do primeiro período que deve ser encerrada no dia 8 de dezembro. Por isso as 

últimas sessões de trabalho se dedicaram a analisar o esquema “De ecclesia” cujo texto 

articulado em onze capítulos ocupava onze páginas impressas. “O debate foi um dos 

momentos mais altos do Concílio, evidenciando que a consciência conciliar havia feito passos 

gigantes durante os dois meses de trabalho; agora a assembléia estava em condições de 

expressar orientações conscientes e de se reconhecer em respeitados líderes”.55

Nesta primeira fase foram discutidas as reformas litúrgicas, as “Fontes da Revelação”, 

os meios de comunicação social e a unidade da Igreja. Houve também a proposta feita pelo 

cardeal Ottaviani, responsável pela Congregação do Santo Ofício e presidente da comissão 

doutrinária conciliar, para a discussão sobre a Virgem Maria. Isto causou estranheza em 

outros padres por se tratar de um assunto inerente à discussão eclesiológica e, portanto, que 

não teria necessidade de ser discutido à parte.  

O Concílio encerra a primeira fase dos trabalhos sem concluir os esquemas propostos. 

Apenas o projeto sobre a reforma litúrgica obtivera consenso, mas isto não demonstra falta de 

capacidade da assembléia. Foi mais a falta de hábito do episcopado em exercer sua 

responsabilidade em relação à Igreja universal, talvez até mesmo desacostumados com a 

liberdade que João XXIII havia colocado à disposição dos bispos. 

O ano de 1963 inicia com as condições de saúde do Papa bastante debilitadas pelo 

câncer. Mesmo assim João XXIII acompanhava de perto os trabalhos das comissões e ainda 

publica a encíclica Pacem in Terris, que terá forte influxo na reflexão ad extra dos padres 

conciliares. Pela primeira vez um papa se dirigia a todo gênero humano e não somente aos 

membros da Igreja católica.  

Com a morte de João XXIII novo conclave é convocado e é eleito no dia 21 de junho 

de 1963, Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, que assumirá o nome de Papa 

                                                       
54 ALBERIGO, G. História... p. 401. 
55 Ibidem, p. 404. 
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Paulo VI. Montini nasceu em Concesio - Brescia, no dia 26 de setembro de 1897. Deu 

continuidade aos trabalhos conciliares iniciados por João XXIII, e esteve à frente do concilio 

durante a maior parte de sua duração.  

Montini ingressou no seminário em 1916 e foi ordenado sacerdote em 1920. Estudou 

na Universidade Gregoriana, na Universidade de Roma e na Accademia dei Nobili 

Ecclesiastici. Trabalhou na Cúria romana vindo a se destacar dentro do setor administrativo 

do Vaticano. Em 1937 foi nomeado Substituto para Assuntos Correntes pelo Cardeal Pacelli, 

futuro Pio XII. Quando Pacelli foi eleito Papa Pio XII. Montini, a partir de 1944 trabalhou 

diretamente com o papa, como já falamos anteriormente.  

Montini, como arcebispo de Milão, viveu intensamente sua experiência. Celebrava as 

grandes festas na periferia de Milão. Também o fato de ter viajado muito pelos países pobres, 

deram a Montini a sensibilidade que ele levaria ao Vaticano como papa Paulo VI. Foi o 

primeiro papa a visitar a América Latina por ocasião da abertura da Conferência do 

Episcopado latino-americano em Medellín. Foi também o primeiro papa a visitar a África 

negra. Visitou a cidade santa de Jerusalém. Foi criticado por alguns que o achavam um papa 

sem carisma, mas cremos ser injusta essa afirmação. Paulo VI, foi o papa que levou pela 

primeira vez a América Latina para o coração do pontificado. Será Paulo VI a alertar, de 

modo incisivo o mundo e a Igreja para a condição desumana dos pobres do Terceiro Mundo. 

Paulo VI assume na carne as dores da miséria física e espiritual da humanidade. No fim de 

seu pontificado ele confessa ao seu grande amigo o filósofo francês Jean Guiton: “Eu estou 

absolutamente só”. A publicação da Encíclica Humanae Vitae provocou inúmeras críticas e 

incompreensões.  

A renovação pastoral trouxe consigo mudanças da concepção teológica de que 

constituíram as estruturas milenares dentro da Igreja Católica. Não temos dúvida em afirmar 

que a assimilação do conteúdo transformador pelos grupos internos da Igreja não foi fácil. Por 

um lado, existiam grupos que buscavam mudanças rápidas e contundentes na renovação  e, 

por outro, grupos que resistiam a qualquer mudança, apegados às velhas concepções 

triunfalistas. Esta, provavelmente, é a grande herança deixada por João XXIII, mudanças 

versus resistências, diante de um mundo indiferente de espectadores ao qual a Igreja já não 

respondia mais. A passagem de João a Paulo, com personalidades muito diferentes, mas com 
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um ardor de vida cristã comprometida, conseguiu levar adiante uma missão dificilmente 

imaginável.56

As mudanças trazem consigo, quando não bem assimiladas, consequências fatais por 

vários aspectos: como são gerados, como são recebidos ou como são visualizados. Hoje, as 

mudanças trazidas pelo Concílio chegam até nós, com determinados ajustes estruturais da 

organização da Igreja, na organização interna e claramente na projeção pastoral através da 

mudança de métodos. Com isso inaugura-se uma nova vivência dos costumes. Fala-se de 

etapas: 1ª Fase - da exaltação; 2ª Fase - da decepção; 3ª Fase - da estabilização.57

2.2.2. A segunda sessão: o Concílio sem seu mentor 

Na abertura do segundo período do Concílio - 29.09 a 04.12 de 1963 - o novo papa 

deu sinais de objetividade nas questões relativas à doutrina da natureza da Igreja, questão que 

se fez importante “pois além de ser uma definição dada por ela sobre si mesma, teria também 

a compreensão do papel do episcopado e sua relação com o papa”.58 Os objetivos elencados 

foram:  

a)  A exposição da doutrina da natureza da Igreja;  

b)  A reforma interna da Igreja;  

c) A importância da unidade dos cristãos;  

d) O diálogo da Igreja com o mundo contemporâneo.  

Na primeira congregação geral, que ocorreu no dia seguinte à abertura do segundo 

período conciliar (30.09) foi dada a explicação do regulamento onde foram elaboradas 

inclusive as novas normas técnicas59. O papa Paulo VI retomou o Concílio e se com a morte 

de João XXIII pudesse ter ocorrido qualquer dúvida sobre o bom andamento dos trabalhos 

conciliares, estas dúvidas ficaram sem nenhum sentido após esta demonstração de boa 

vontade do novo pontífice.  
                                                       

56 Cf. LLORCA, B.; VILLOSLADA, R. G.; LABOA, J. M. Historia de la Iglesia V – Edad Contemporánea. 
Madrid: BAC, 1999, p. 489.  

57 Cf. FLORISTÁN, Cassiano. Vaticano II un concilio pastoral. Salamanca: Sígueme, 1990, p. 165 
58 COLOMBO, G. I discorsi in apertura e chiusura dei periodi conciliari. In: AA.VV. Paolo VI e il rapporto 

Chiesa-mondo al Concilio. Brescia, 1991, pp. 253-263.  
59 ALBERIGO, G. Dinamiche e procedure nel Vaticano II: verso una revisione del regolamento del concilio 

(1962-1963). In: Cristianesimo nella storia, n. 13 (1992), pp. 115-164. Para a edição modificada do Ordo 
Concilii Oecumenici Vaticano II Celebrandi, confira: AAS II/1, pp. 36-46. 
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No entanto, no encerramento deste segundo período Paulo VI deu demonstrações de 

que os resultados obtidos nesta fase deixaram ainda muito a desejar. Comunicou também que 

faria uma peregrinação a Jerusalém e um encontro com o patriarca Athenágoras estava 

previsto em sua agenda de visitas à Terra Santa, o que surpreendeu os presentes nesta 

cerimônia inclusive pelo gesto concreto para o início de um sincero diálogo ecumênico. “Sem 

dúvida, a peregrinação, que aconteceu entre os dias 4 e 6 de janeiro de 1964, e o encontro com 

o patriarca, acompanhados com bastante interesse pela opinião pública, consistiram, mais do 

que em palavras, num grande evento em direção do ecumenismo.60

2.2.3. A terceira sessão: A herança de João XXIII a Paulo VI 

Em 14 de setembro de 1964 foi aberto o terceiro período do Concílio com a celebração 

de uma missa para os padres conciliares; esta foi a primeira celebração durante o Concílio. 

Foi também o período da maior crise conciliar. No discurso de abertura, em 15 de setembro, o 

Papa lembrou que havia a necessidade de completar a doutrina sobre a Igreja iniciada pelo 

Concílio Vaticano I. O esquema sobre a Igreja que continha seis capítulos ganhou mais dois 

capítulos; o sétimo versava sobre o caráter escatológico da Igreja e o capítulo oitavo era sobre 

a Virgem Maria.61

Enquanto ocorriam as votações acaloradas sobre os seis primeiros capítulos, com 

maior ênfase para o terceiro capítulo, sobre a estrutura hierárquica da Igreja e o recorrente 

medo de alguns bispos sobre a colegialidade episcopal ameaçar o primado do papa, foram 

introduzidos os debates sobre os capítulos sétimo e oitavo. Mas o calor dos debates avançava 

também por outros caminhos, como a questão sobre a atividade pastoral dos bispos, entre 

outros problemas. Uma surpresa foi a tranquilidade do debate sobre o esquema da revelação. 

Participaram teólogos ilustres em sua revisão: J. Ratzinger (atual Bento XVI), Y. Congar, K. 

Rahner, entre outros. A infalibilidade da Bíblia e a historicidade dos evangelhos foram pontos 

de contraste nas discussões e prevaleceu o ponto de vista fixados pelos papas João XXIII e 

Paulo VI.62  

                                                       
60 Para este assunto consultar: SOUZA, Ney. Contexto e desenvolvimento histórico do Concílio Vaticano II. In, 

GONÇALVES, Paulo Sergio; BOMBONATTO, Vera. Concílio Vaticano II: análises e prospectivas. São 
Paulo: Paulinas, 2004,  p. 52. 

61 Os dois primeiros capítulos eram sobre: o mistério da Igreja e sobre o povo de Deus; o terceiro capítulo era 
sobre a estrutura hierárquica da Igreja; o quarto capítulo sobre os leigos; o quinto capítulo sobre a vocação à 
santidade e o sexto sobre os religiosos. 

62 Cf. SOUZA, Ney. Op. cit., pp. 52- 58. 
 



50 | O MUNDO E A IGREJA À ESPERA DE RESPOSTAS 
 

Havia um grupo conservador, bastante influente em Roma, mas numericamente fraco; 

a maioria reformadora encaminhou o Concílio e a votação dos textos apresentados entre os 

dias 7 de outubro e 20 de novembro. Neste mês, pela primeira vez um leigo apresentou sua 

opinião no Concílio, Patrick Keegan presidente do Movimento Mundial do Trabalhadores 

Cristãos. O Esquema do Apostolado dos Leigos havia sido criticado por não apresentar as 

consequências da doutrina do Povo de Deus e nem acentuar a responsabilidade e a 

espiritualidade destes cristãos. A reforma da vida religiosa e a educação cristã, na visão dos 

padres conciliares, apresentavam-se pouco concretas, no entanto, a formação sacerdotal 

parecia satisfazer da maneira que estava.  

Muitos textos estavam, segundo estes padres conciliares, carentes de aprofundamento 

teológico. Mesmo assim, nesta terceira fase, o Concílio caminhou a passos largos para sua 

conclusão. Os orientais se decepcionaram no final deste terceiro período na questão sobre o 

patriarcado, ponto chave na questão com os orientais. Finalmente este período se encerra com 

uma ótima notícia: a Constituição Lumen Gentium, vértice e centro das decisões conciliares, 

foi aprovada:  

[...] do ponto de vista histórico, concluía a procura da Igreja de sua 
própria natureza e de seu significado íntimo. Essa procura havia sido 
iniciada no final do século XIII, trazendo graves consequências aos 
Concílios dos séculos XV e em Trento, e não havia sido concluída no 
Concílio Vaticano I. À sua luz são interpretados todos os decretos do 
Concílio. A definição da Igreja como Povo de Deus rompe com o 
conceito institucional unilateralmente jurídico e com concepção de 
que a Igreja se identificava com o clero e de que os leigos 
desempenhavam um papel passivo. O diaconato permanente foi 
restabelecido. A Igreja se sentia menos militante e ainda menos 
triunfante, e mais peregrina e inclinada à sua plenitude escatológica.63

2.2.4. A quarta sessão: aprovação da Constituição Pastoral Gaudium et Spes  

Toda a história da elaboração da Constituição Gaudium et Spes desde a sua idéia 

embrionária até a redação final, terá a duração de três anos. Será o Cardeal Suenens que, 

expressará em aula a primeira idéia sobre o tema, em 4 de dezembro de 1962, e sua aprovação 

acontecerá em 7 de dezembro de 1965. 

Como pudemos ver os problemas que fizeram base para o evento conciliar eram muito 

presentes na reflexão dos padres conciliares. Tornava-se assim um grande desafio confrontá-
                                                       

63 Ibidem. 
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los e encontrar um modo de dar respostas a eles. Os padres se encontravam em situação de 

conflito para realizar a abordagem dos problemas do mundo moderno. Disto então já se 

poderia prever que a Constituição Gaudium et Spes encontraria grandíssima dificuldade para 

ser elaborada. 

João XXIII tinha dado ao Concílio o caráter “pastoral” e isso também significava 

entender com qual concepção os padres compreendiam o Concílio. Como conciliar a doutrina 

e a própria dimensão pastoral. Obviamente o problema não se colocava exclusivamente na 

compreensão “teológica da relação entre Igreja e Mundo, mas também aquele histórico da 

relação com um mundo particular, isto é, com o mundo moderno. A partir deste ponto de vista 

entrava em jogo a difícil herança do conceito de “modernidade” que na Igreja Católica ainda 

era condicionada pela memória da crise modernista da primeira metade do século“. 64

Qualquer dos documentos conciliares só seria compreensível se partisse realmente do 

contexto interno, sempre complexo, no qual estava inserido. Com a Gaudium et Spes não 

poderia ser diferente. Mas a grande pergunta de fundo era: qual Concílio estava no 

pensamento dos padres conciliares? Qual era a percepção que realmente eles tinham do 

mundo de então? Havia, entre os padres, posicionamentos diversos, como podemos verificar 

neste registro histórico: 

“Direcionando a realidade para fazer do futuro Concílio a coroação 
do movimento secular que opunha o modelo católico romano aos seus 
concorrentes e adversários que apelavam ao mundo moderno. Nesta 
ótica, convinha aperfeiçoar a tarefa começada em Trento no século 
XVI e perseguida de modo incompleto, pelo Vaticano I no século 
XIX”. Já o segundo grupo “se pronunciava, com inumeráveis 
nuanças, para uma substancial adaptação da Igreja católica ao próprio 
tempo em âmbitos variados”. “Entre os dois grupos, existia ainda um 
terceiro que se movia em modo incerto e contraditório, fugindo 
tendencialmente de toda ulterior classificação”.65

Nos projetos iniciais do Concílio não estava considerado um documento que retratasse 

a Igreja no mundo, essa idéia vai aparecer quando o Concílio já estava em andamento. Pouco 

a pouco vai surgindo a necessidade de um documento específico onde fossem centralizados 

todos os problemas relacionados com a presença ad extra da Igreja. É nesse momento que 

                                                       
64 TURBANTI, Giovanni. Un Concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione pastorale “Gaudium 

et Spes” del Vaticano II. Bologna: Il Mulino, 2000, pp. 11-12 
65 FOUILLOUX, Etienne. A fase antepreparatória (1959-1960). In: ALBERIGO, Giuseppe; BEOZZO, José Oscar; 

FOUILLOUX, Étienne; KOMONCHAK, Joseph; WITTSTADT, Klaus (coord.). História do Concílio Vaticano 
II. Petrópolis: Vozes, 1996.  
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uma primeira comissão mista foi encarregada de elaborar um primeiro esquema. Para 

entendermos esse momento é necessário voltarmos um pouco e compreendermos como 

surgem as comissões destinadas à elaboração dos esquemas que posteriormente seriam 

colocados em discussão e aprovação pelos padres conciliares.  

A amplitude do conteúdo e a enorme pluralidade dos argumentos demonstravam que o 

Concílio não tinha, na verdade, que afrontar alguns problemas individualizados, mas sim que 

era necessário dar uma resposta ampla aos problemas que atingiam a pessoa humana 

contemporânea. A Igreja tinha que escutar o questionamento que surgia para poder 

compreender quem era ela. Escutando, a Igreja se encontrava diante não somente dos seus 

fiéis, mas sim de toda a humanidade. Para tanto urgia uma nova linguagem e uma nova forma 

de comunicação, que deveria partir, portanto da vida concreta, comum a todos os homens. E 

será essa a grande inquietação que a Gaudium et Spes virá responder. 

A idéia de um documento que revelasse as relações da Igreja com o mundo hodierno 

iria nascer dentro do Concílio. Em toda a fase que precede ao Concílio a preocupação com a 

relação ad extra da Igreja, se mostra como algo não tão necessário, porém, já encontraremos 

indicações sobre este argumento em alguns esquemas, como De ordine sociali e De 

communitate gentium66, e também da radiomensagem de 11 de setembro de 1962 , de João 

XXIII:  

Considerado no relacionamento de sua vida ad extra, ou seja, a Igreja 
diante das demandas e necessidades das pessoas – como os assuntos 
humanos estarão girando mais para a apreciação e fruição da terra – 
se sente obrigada a honrar com as suas responsabilidades como 
“transire sic para amittamus não temporal ut bona aeterna” [Usamos 
os bens terrenos sem perder aqueles eternos]. 
É a partir deste senso de responsabilidade em face aos direitos dos 
cristãos chamados a viver um homem entre os homens, um cristão 
entre os cristãos, muitos outros, embora tenha de fato, deve ser 
encantado com o bom exemplo é para se tornarem também eles. Esta 
é a porta para a chamada de atividade externa, mas todos os 
apóstolos, a Igreja, a partir da qual produz efeitos e irradiação das 
palavras “preservar docentes eos omnia quaecumque mandavi 
vobis”. 
Na verdade, o mundo precisa de Cristo e Igreja deve levar Cristo ao 
mundo. O mundo tem seus problemas, que por vezes ansiosamente 
buscando uma solução. Escusado será dizer, o desejo frenético de 
resolvê-los rapidamente, mas também com equidade, podem 

                                                       
66 CREDERE OGGI. Ripensare la “Gaudium et Spes”. Padova: Messaggero 1/1995, p. 85. 
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apresentar uma barreira à propagação de toda a verdade e graça que 
santifica. 
O homem busca o amor de uma família em torno da lareira, o pão de 
cada dia para si e mais próximas dele, sua esposa e filhos, e ele aspira 
e sente que ele tem de viver em paz, tanto dentro de sua comunidade 
nacional, como nas relações com o resto do mundo, ele é sensível às 
atrações do espírito que o leva a educar e elevar, com ciúmes de sua 
liberdade, não se recusam a aceitar as limitações legítimas, a fim de 
melhor corresponder aos seus deveres sociais.67

A preocupação tomará ato através do Cardeal Suenens, praticamente no fim da 

primeira sessão, em 4 de dezembro de 1962. O Cardeal belga propunha um documento que 

tratasse as relações entre Igreja e Mundo. Os textos que narram a história do Concílio relatam 

que esta intervenção de Suenens em aula conciliar tinha sido preparada juntamente com 

outros padres conciliares como Hélder Câmara, Léger, Montini, Lercaro, o que já 

demonstrava então uma força que se organizava para a sustentação dessa abordagem da 

temática. 

Observa-se que Suenens, na sua intervenção, usa a expressão Igreja ad intra, para 

afirmar que todos os temas conciliares deveriam girar em torno de um tema central que seria 

aquela da Igreja, ou seja, o esquema De Ecclesia. Já, no segundo momento de sua colocação 

ele parte para a análise da Igreja ad extra, porque o mundo propõe à Igreja questões 

extremamente graves, e espera dela uma resposta.  

Ele apresentava, assim, os temas que considerava mais importantes: 1. A vida da 

pessoa humana (inviolabilidade desta vida, procriação consciente e suas aplicações no tempo 

da explosão demográfica); 2. A justiça social (e antes de tudo a necessidade de delinear a 

função da propriedade privada seja no plano individual quanto no coletivo); 3. A 

evangelização dos pobres e as condições para que o testemunho cristão os alcance; 4. A paz 

internacional e a guerra.68

Essa intervenção de Suenens iria provocar a convocação, em janeiro de 1963, por 

parte da Comissão Central, das duas comissões, a doutrinal e a do apostolado dos leigos, que 

então se tornariam a Comissão Mista para a redação do esquema De ecclesiae praesentia et 

actione in mundo hodierno, a partir das sugestões do cardeal. 
                                                       

67 JOÃO XXIII. Radiomessaggio A Tutti I Fedeli Cristiani Ad Mese Dal Concilio. 11 di settembre di 1962. 
(htpp//www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/soeeches/1962/documents/hf_jxxiii_spe_19620911_ecumenical-
council_it.html). Tradução livre de nossa autoria. 

68 RIEDMATTEN, H. Storia della costituizione pastorale. In: AA. VV. La Chiesa nel mondo contemporâneo. 
Brescia: Queriniana, 1966, p.21. 
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O primeiro esboço deste esquema foi apresentado em 28 de março de 1963, e foi 

chamado de Schema XII até maio de 1964. Este Schema tinha seis capítulos:  

1 – De admirabili vocatione hominis;  

2 – De persona humana in societate;  

3 – De matrimonio et familia;  

4 – De culturae progressu rite promovendo;  

5 – De ordine economico et de justitia sociali;  

6 – De communitate gentium et pace. 

Não era de surpreender que este Schema trouxesse um grande questionamento. A 

novidade dos argumentos tratados por um documento conciliar levava os padres participantes 

a refletirem se o próprio Concílio poderia comprometer-se com temas que, por sua própria 

natureza, estavam em constante evolução. O que podemos observar através de relatos 

bibliográficos que narram esse período é que esse processo de tessitura tem como um dos 

marcos referenciais a compreensão da expressão “sinais dos tempos”.69

Em um primeiro momento a expressão “sinais dos tempos” se referia aos problemas 

atuais, problemas referentes àquela etapa história. Nesta perspectiva João XXIII usa o termo 

no texto de convocação para o Concílio: “Fazendo nossa a recomendação de Jesus de saber 

distinguir os Sinais dos Tempos (cf. Mt 16,4), cremos descobrir, no meio de tantas trevas, 

numerosos indícios que nos infundem esperança sobre os destinos da Igreja e da 

humanidade”.70 Neste mesmo sentido o cardeal Suenens usa o termo na sua intervenção de 4 

de dezembro de 1962. 

Com esta preocupação João XXIII, lançaria no ano seguinte, 1963, a Encíclica Pacem 

in Terris como resposta à grave crise da Guerra Fria que, abordando a questão conjuntural 

relativa à paz entre os povos, tem sua estrutura fundamentada no conceito de “sinais dos 

tempos”. Isso serviria de sustentação para que a comissão mista pudesse, já em maio de 1963, 

esboçar um texto onde estariam inseridos os principais temas de preocupação de uma grande 

gama de padres conciliares. Pessoa humana, matrimônio e família, justiça social, economia, 

                                                       
69 Para um estudo aprofundado sobre  o termo “sinais dos tempos” no período anterior, simultâneo, e posterior ao 

Vaticano II, cf. BOFF, Clodovis. Sinais dos Tempos. Princípios de leitura. São Paulo: Loyola, 1979. Na mesma 
obra existe abundante bibliografia. 

70 JOÃO XXIII. Constituição Apostólica Humanae Salutis. § 5. Bologna: Dehoniane, 1985. 
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cultura, paz entre os povos permaneceriam inseridos até a última redação do texto da 

Constituição. 

O papa Paulo VI, no início do ano de 1965, fixou a data para o quarto e último período 

do Concílio. A data fixada foi o dia 14 de setembro de 1965 para início dos debates. Na data 

prevista para a abertura o Papa aproveitou para anunciar a convocação de um sínodo 

episcopal71. Paulo VI em seu discurso de abertura deste quarto período afirmava também que: 

“a Igreja não tem seu fim em si mesma, mas está a serviço de todos. Deve fazer o Cristo 

chegar a todos os indivíduos e povos: essa é a sua missão. Ainda, anuncia a sua visita à 

Organização da Nações Unidas (ONU).72  

Foram trazidos à tona os problemas que ficaram pendentes no terceiro período 

conciliar como, por exemplo, o decreto sobre a renovação da vida religiosa; a formação 

sacerdotal com algumas reformulações; discussão sobre o celibato (solicitada pelos bispos 

latino-americanos) foi julgada inoportuna pelo Papa; a declaração sobre a educação cristã 

continuou sofrendo críticas mesmo depois de reformulada.  

As relações da Igreja com as religiões não cristãs, que ficou convencionado chamar de 

“declaração sobre os judeus” não conseguia contentar seus opositores. A Igreja começou a 

execrar o anti-semitismo presente por quase dois milênios declarando que a morte do Cristo 

não foi causada pelos judeus da época, mas sim, pela sua entrega total a humanidade. Desse 

modo foi rejeitado todo tipo de preconceito. 

 Havia no ar uma tentação de retorno aos textos tridentinos, mas a infalibilidade das 

Escrituras reafirmada por Paulo VI enfraqueceu os padres conciliares saudosos por este 

retorno. Foi definida a relação entre Escritura e tradição, e a tradição como sendo o magistério 

vivo da Igreja, o qual tem autoridade para interpretar e integrar as escrituras.  

Mas as decisões difíceis pareciam não ter fim, afinal o que estava se decidindo nestes 

anos dizia fundo à questão do Ser da Igreja e implicava a decisão de inserir novamente a 

Igreja no seio da vida da sociedade moderna, portanto antes do encerramento do Concílio 

deveriam ainda ser examinadas três difíceis e delicadas questões: o decreto sobre as missões, 

sobre o ministério e a vida sacerdotal e o Schema XIII. Uma dedicação ainda maior foi 

                                                       
71 Cf. AAS IV/1 (1965), pp. 139-142.  
72 SOUZA, Ney. SOUZA, Ney. Contexto e desenvolvimento histórico do Concílio Vaticano II. In, GONÇALVES, 

Paulo Sergio; BOMBONATTO, Vera. Concílio Vaticano II: análises e prospectivas. São Paulo: Paulinas, 
2004, p. 59. 
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necessária para o Schema XIII. O novo texto apresentado recebeu no debate entre os dias 21 

de setembro e 8 de outubro numerosas e variadas críticas devido à grande quantidade de 

afirmações gerais, pela linguagem em alguns pontos evasiva, pelo seu enorme otimismo em 

relação ao mundo e pela sua fé no progresso, sobretudo porque se expressava pouco sobre o 

papel da Igreja no Mundo.  

König lamentava a falta de uma exposição precisa sobre o ateísmo, em particular sobre 

o comunismo ateu. Houve um grande contraste de opiniões relativas a problemas concretos: 

guerra total, armas nucleares, desarmamento, objeção de consciência, paz. Evidente que o 

Concílio não estava em grau de oferecer respostas claras sobre questões dessa natureza.  

 A Constituição Pastoral Gaudium et Spes73, colocada como “coração do Concílio”, foi 

promulgada no dia 7 de dezembro de 1965. O Concílio foi encerrado no dia 8 de dezembro 

numa grande cerimônia na Praça de São Pedro para governantes, artistas, intelectuais, pobres, 

doentes, homens, mulheres, jovens e trabalhadores. A amplitude do conteúdo e a enorme 

pluralidade dos argumentos demonstravam que o Concílio não tinha, na verdade, que afrontar 

alguns problemas individualizados, mas sim que era necessário dar uma resposta ampla aos 

problemas que atingiam a sociedade contemporânea.  

A Igreja tinha que escutar o questionamento que surgia da sociedade contemporânea 

para poder compreender quem era ela. Escutando as pessoas deste tempo, a Igreja se 

encontrava diante não somente dos seus fiéis, mas sim de toda a humanidade. Para tanto urgia 

uma nova linguagem e uma nova forma de comunicação, que deveria partir, portanto da vida 

concreta, comum a todos os homens. 

                                                       
73 Para este assunto consultar: ALBERIGO, Giuseppe. Cristianesimo e storia nel Vaticano II. In. Cristianesimo 

nella storia 5 (1984). LAMBERT, Bernard. Gaudium et Spes hier et aujurd’hui. Nouvelle Revue Théologique. 
107 (1985), pp. 321-346. 
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CAPÍTULO 2 

GAUDIUM ET SPES: DIÁLOGO PERMANENTE COM O MUNDO 

 
Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada  más; 
caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 

y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino, 

sino estelas en la mar. 
 

Antonio Machado 
Poeta de Sevilha 

 

1. Gaudium et Spes: promulgação, estrutura e elementos principais 

1.1 O significado da promulgação 

A Constituição Pastoral Gaudium et Spes foi aprovada por 2.309 votos placet, em um 

total de 2.391 votantes. Recebeu 75 non placet; sete se abstiveram de votar. Estes poucos 

votos contrários e pouquíssimas abstenções não significam necessariamente uma maioria 

absoluta a favor. Nos resultados anteriores os votos non placet eram em número bem maior 

que os 75 da votação final. O que aconteceu, na verdade, foi a prática habitual dos opositores 

se adequarem à maioria, para demonstrar unidade eclesial. Após a votação Paulo VI, usando a 

fórmula costumeira, disse:  

Todas e cada uma das coisas escritas neste Decreto tiveram a 
aprovação dos Padres do Sacrossanto Concílio. E também nós 
com a autoridade apostólica confiada por Cristo, com os 
veneráveis Padres, as aprovamos no Espírito Santo, as 
reconhecemos e declaramos para serem promulgadas quanto foi 
estabelecido sinodalmente. 74

                                                       
74 “Haec omnia et singula, quae in hoc Decreto edicta sunt, placuerunt Sacrosancti Concilii Patribus. Et Nos, 

Apostoloci a Christo Nobis tradita potestate, illa, cum venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto approbamus, 
discernimus et quae sinodaliter statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus.” AAS IV/7, p.804. 
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O longo e exaustivo trabalho de tessitura desta Constituição Pastoral tinha terminado. 

Na verdade o que terminou foi a confecção do documento, em meio a toda uma gama de 

dificuldades e disputas. Muitos destes confrontos surgiram pela origem dos padres 

conciliares. Vinham de mundos culturais diferentes e com visões eclesiológicas das mais 

distintas, ainda que mantidos pela unidade de fé. Havia uma grande expectativa para com 

aquilo que ainda estava por vir. Todos esperavam que o resultado deste trabalho fosse 

cumulado de êxito. A grande dificuldade começa no momento em que o papa declara o 

encerramento do Concílio.  

A recepção da Constituição Pastoral como veremos a seguir, terá as mais variadas 

cores e, paradoxalmente, trará esperanças e desilusões. Contudo, o documento Gaudium et 

Spes, entregue ao mundo, estaria na base de sustentação do encontro da Igreja com o mundo 

moderno. Na celebração do encerramento do Concílio, o papa Paulo VI estava convicto de 

que este acontecimento estabeleceria um novo tipo de diálogo com o mundo moderno.  

É interessante pensar que a promulgação da Gaudium et Spes tenha sido o último 

documento antes do encerramento do Concílio. Uma porta se abria da clausura conciliar para 

as praças do mundo. Talvez esta tenha sido uma das mais belas imagens do Concílio. Quando 

do seu encerramento, todos os padres conciliares vieram para a Praça de São Pedro e, naquela 

mistura alegre e festiva de clérigos e leigos, exalava-se um novo ar, um ar eclesial renovado 

pela esperança. Muita coisa precisava ser dita e a Igreja agora teria que reaprender a falar com 

o mundo. Esta tarefa não seria nada fácil. O fato de ser um documento conciliar, de ter a 

aprovação representativa de toda a Igreja, não assegurava necessariamente sua aplicação nas 

Igrejas particulares. Um grande desafio se instalava por todo o mundo: o de fazer valer o 

Concílio. 

1.2. A estrutura do texto 

A redação final da Gaudium et Spes definiu o corpo do documento com uma estrutura 

onde se pode perceber o espírito do Concílio envolvendo todos os seus textos, como podemos 

verificar: 

                                                       
TURBANTI, Giovanni, Um concílio per Il mondo moderno. La redazione della costituzione pastorale 
“Gaudium et Spes” del Vaticano II. Bologna: Mulino, 2000, p.786. 
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O PROÊMIO75 nos apresenta a intenção do Concílio: abertura, diálogo, serviço e 

solidariedade com toda a humanidade. 

PROÊMIO 
− União íntima da Igreja com toda a família humana 
− Para quem se dirige o Concílio 
− A serviço do homem 
 
A INTRODUÇÃO76 – “A condição do homem no mundo de hoje” – reflete a situação do 

momento histórico presente à luz dos “sinais dos tempos”. 

INTRODUÇÃO: A CONDIÇÃO DO HOMEM NO MUNDO DE HOJE 

− Esperanças e angústias 
− Mudanças profundas 
− Transformações sociais 
− Transformações psicológicas, morais e religiosas 
− Desequilíbrios no mundo contemporâneo 
− Aspirações mais generalizadas da humanidade 
− Os interrogativos mais profundos do homem 

A PRIMEIRA PARTE77 – “A Igreja e a vocação do homem” – contém uma categoria que 

possibilita perceber o espírito conciliar: a caridade social. Aqui encontramos uma profunda 

reflexão que, fundamentando-se na antropologia teológica, trata da dignidade da pessoa 

humana, da comunidade dos homens, da atividade da pessoa humana no mundo e a função da 

Igreja no mundo atual, como pode ser verificada no esquema: 

I PARTE: A IGREJA E A VOCAÇÃO DO HOMEM 

− Deve-se responder aos impulsos do Espírito 

 CAPÍTULO I: A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
− O homem, criado à imagem de Deus 
− O pecado 
− Os constitutivos do homem 
− Dignidade da inteligência, a verdade e a sabedoria 
− Dignidade da consciência moral 
− Excelência da liberdade 
− O mistério da morte 
− Formas e causas do ateísmo 
− O ateísmo sistemático 
− Atitude da Igreja diante do ateísmo 
− Cristo, o homem novo 

CAPÍTULO II: A COMUNIDADE HUMANA 
− Intenção do Concílio 
− Índole comunitária da vocação humana no plano de Deus 
− Interdependência entre a pessoa e a sociedade humana 
− Para promover o bem comum 

                                                       
75 GS 1-3. 
76 GS 4-10. 
77 GS 11-45. 
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− Respeito para com a pessoa humana 
− Respeito e amor para com os adversários 
− A igualdade fundamental entre todos os homens e a justiça social  
− É preciso superar a ética individualística 
− Responsabilidade e participação 
− O Verbo encarnado e a solidariedade humana 

CAPÍTULO III: A ATIVIDADE HUMANA NO MUNDO 
− O problema 
− Valor da atividade humana 
− Ordem da atividade humana 
− Autonomia legítima das realidades terrenas 
− A atividade humana corrompida pelo pecado 
− A atividade humana, elevada à perfeição no mistério pascal 
− Terra nova e céu novo 

CAPÍTULO IV: O PAPEL DA IGREJA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
− Relação mútua entre Igreja e mundo 
− A ajuda que a Igreja quer oferecer aos indivíduos 
− A ajuda que a Igreja quer oferecer à sociedade humana 
− A ajuda que a Igreja quer oferecer à atividade humana através dos cristãos 
− A ajuda que a Igreja recebe do mundo contemporâneo 
− Cristo, alfa e ômega 

A SEGUNDA PARTE78 - “Alguns problemas mais urgentes”- embasa-se no ethos cristão 

para analisar os problemas proeminentes que afligem a sociedade humana. O Concílio se 

deterá sobre temas relacionados à dignidade do matrimônio e família, promoção do progresso 

cultural, vida econômico-social, vida na comunidade política, comunidade internacional e 

promoção da paz, como segue no esquema transcrito: 

II PARTE: ALGUNS PROBLEMAS MAIS URGENTES 

− Proêmio 

CAPÍTULO I: A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DO MATRIMÔNIO E DA FAMÍLIA 
− Matrimônio e família no mundo de hoje 
− Santidade do matrimônio e da família 
− O amor conjugal 
− A fecundidade do matrimônio 
− Harmonização do amor conjugal com o respeito da vida humana 
− O empenho de todos para o bem do matrimônio e da família 

CAPÍTULO II: A PROMOÇÃO DO PROGRESSO CULTURAL 

− Introdução 

SEÇÃO I: SITUAÇÃO DA CULTURA NO MUNDO ATUAL 
− Novos estilos de vida 
− O homem artífice da sua cultura 
− Dificuldades e tarefas 

 

 

 

                                                       
78 GS 46-93. 
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SEÇÃO II: ALGUNS PRINCÍPIOS PARA A CONVENIENTE PROMOÇÃO DA CULTURA 
− Fé e cultura 
− Múltiplos laços entre o evangelho de Cristo e a cultura 
− Harmonização dos diversos aspectos da cultura 

SEÇÃO III: ALGUNS DEVERES MAIS URGENTES DOS CRISTÃOS COM RELAÇÃO À CULTURA 
− Reconhecimento de todos à cultura e à sua atuação 
− Educação do homem a uma cultura integral 
− Conciliação entre cultura humana e ensino cristão 

CAPÍTULO III: A VIDA ECONÔMICO-SOCIAL 

A vida econômica e alguns aspectos característicos 

SEÇÃO I: O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
− Desenvolvimento econômico a serviço do homem 
− O progresso econômico deve permanecer sob a direção do homem 
− Eliminem-se as grandes desigualdades econômico-sociais 

SEÇÃO II: ALGUNS PRINCÍPIOS DIRETORES DE TODA A VIDA ECONÔMICO-SOCIAL 
− Trabalho, condições de trabalho e tempo livre 
− Participação na empresa e na gestão econômica geral; conflitos de trabalho 
− Os bens da terra e sua destinação a todos os homens 
− Investimentos e moeda 
− Acesso à propriedade e domínio privado dos bens; problema dos latifúndios 
− Atividade econômico-social e reino de Cristo 

CAPÍTULO IV: A VIDA DA COMUNIDADE POLÍTICA 
− A vida pública contemporânea 
− Natureza e fim da comunidade política 
− Colaboração de todos na vida pública 
− A comunidade política e a Igreja 

CAPÍTULO V: PROMOÇÃO DA PAZ E DA COMUNIDADE INTERNACIONAL 
− Introdução 
− Natureza da paz 

SEÇÃO I: NECESSIDADE DE EVITAR A GUERRA 
− O dever de mitigar a desumanidade da guerra 
− A guerra total 
− A corrida aos armamentos 
− Condenação absoluta da guerra e ação internacional para evitá-la 

SEÇÃO II: CONSTRUÇÃO DA COMUNIDADE INTERNACIONAL 
− As causas de discórdia e seus remédios 
− A comunidade das nações e as instituições internacionais 
− A cooperação internacional no campo econômico 
− Algumas normas oportunas 
− A cooperação internacional no que diz respeito ao crescimento demográfico 
− Dever dos cristãos de ajudar a todos 
− Presença eficaz da Igreja na comunidade internacional 
− Formas de atuação internacional dos cristãos 

 
 
 
 



GAUDIUM ET SPES: DIÁLOGO PERMANENTE COM O MUNDO | 63 
 

A CONCLUSÃO79 retoma a lógica que permeou todo o texto, indicando os deveres 

urgentes que devem ser assumidos pela Igreja, especialmente cada Igreja Particular, de 

promover o diálogo entre as pessoas para tornar possível a construção de um novo mundo, ou 

seja, de uma nova sociedade. 

CONCLUSÃO 
− Deveres dos fiéis e das Igrejas particulares 
− Diálogo entre todos os homens  
− Mundo a construir e levar à sua finalidade 

Analisando a estrutura do texto podemos fazer algumas considerações. Em primeiro 

lugar é perceptível a relação entre fé e história que, através dos sinais dos tempos, demonstra 

a missão evangelizadora da Igreja. Transparece também fortemente no texto o diálogo que a 

Igreja estabelece com o mundo e que parte de uma visão cristológica da pessoa humana. 

Finalmente a concepção da Igreja como sacramento80, anunciada solenemente pela Lumen 

Gentium, é premissa básica para as conclusões da Gaudium et Spes. 

1.3. Uma visão panorâmica 

A Gaudium et Spes pode ser entendida como uma reflexão interrogativa que a Igreja 

fez à si mesma sobre sua missão. Será ela que dará a resposta mais adequada à proposta de 

João XXIII, que colocou a pastoralidade como o indicativo para Concílio. O documento soa 

como uma solicitação, uma súplica de parte dos padres conciliares81 ao Senhor da História 

para que a Igreja possa ser testemunha de compromisso e de esperança para com a vida de 

todas as pessoas e povos. A Igreja afirmava solenemente que não queria manter uma postura 

distanciada da vida concreta dos seus fiéis, mas buscava uma compreensão e envolvimento 

com todas as situações em que uma só pessoa tivesse sua dignidade de Imago Dei negada. 

Esta parcela significativa dos padres conciliares tinha presente que grande parte do 

futuro da Igreja estava em sua capacidade de estabelecer o diálogo com as ciências. Aquela 

Igreja enclausurada na sacristia e afastada das coisas do mundo, sempre com medo do novo 

não podia mais nortear as decisões e os caminhos. Eram necessárias respostas que 

promovessem possibilidades concretas para superar o divórcio estabelecido entre a 

secularização e as exigências ético-morais que surgiam do seguimento radical da proposta de 

Jesus. Essa resposta-compromisso não se contrapõe necessariamente à doutrina. Podemos 
                                                       

79 GS 91-93. 
80 Cf. CHENU, Marie-Dominique. A missão da Igreja no mundo de hoje. In: BARAÚNA Guilherme. A Igreja no 

Mundo de Hoje. Petrópolis: Vozes, 1967, pp. 337-339. 
81 Sabemos que não houve adesão de consciência de todos, mas sim adesão disciplinar. 
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identificar, posteriormente, algumas tentativas de se negar o valor doutrinal do texto. Era 

como se toda a preocupação com o mundo, colocado dentro da dimensão pastoral, pudesse 

negar a tradição da Igreja. Isto denota claramente como a Igreja se entendia naquele período. 

 Logo no Proêmio, na nota nº 1, constatamos que essa preocupação era infundada82. A 

relação entre pastoral e doutrina devia ser vista no respeito do específico, sem que houvesse 

perdas doutrinárias. Por muito tempo, a compreensão do mundo como lugar do profano e a 

Igreja como lugar do sagrado, provocou uma atitude de distanciamento da realidade. Não 

podemos nem afirmar que houvesse uma atitude de omissão, pois não havia, por parte dos 

fiéis leigos, a compreensão de que as duas realidades não são separadas, mas sim articuladas 

dialeticamente em suas diferenças complementares. A reflexão conciliar trouxe à tona a 

consciência de pertença e de responsabilidade da Igreja diante de cada pessoa e de todo o 

universo.  

Como indicamos no CAPÍTULO 1, seria praticamente impossível pensar esse 

compromisso da Igreja que se abre com o mundo, sem compreendê-la dentro do quadro 

eclesiológico conciliar. A Lumen Gentium transfere o foco primeiro da hierarquia para o Povo 

de Deus. O que é comum a todos toma maior evidência. Isto fará com que os leigos e leigas, 

no seu modo específico de viver a fé, deixem de ser vistos somente como auxiliares do clero – 

como afirmara Pio XII – e percebam qual é sua missão dentro da Igreja.83 Mesmo admitindo 

as especificidades de cada estado de vida, o batismo nos iguala na dignidade de filhos de Deus 

e nos lança na mesma responsabilidade da construção do Reino.84  

Na reflexão teológica haverá, também, uma mudança importante. Supera-se 

eclesiocentrismo que poderia ser concluído ao reduzir toda a Igreja ao modelo de Sociedade 

Perfeita. Um sinal desta superação é que a Igreja supera a exagerada preocupação em definir 

direitos e deveres. O novo modelo é o da “diaconia eclesial”. A Igreja se coloca como aquela 

que serve no seguimento do Cristo Mestre. Nesta reflexão há espaço para uma séria percepção 
                                                       

82 “A Constituição Pastoral  ‘A Igreja no mundo atual’, formada por duas partes, constitui um todo unitário. É 
chamada ‘pastoral’, porque, apoiando-se em princípios doutrinais, pretende expor as relações da Igreja com o 
mundo e os homens de hoje. Assim, nem à primeira parte falta a intenção pastoral, nem à segunda a doutrinal. 
Na primeira parte, a Igreja expõe a sua própria doutrina acerca do homem, do mundo no qual o homem está 
integrado e da sua relação para com eles. Na segunda, considera mais expressamente vários aspectos da vida e da 
sociedade contemporâneas, e sobretudo as questões e os problemas que, nesses domínios, padecem hoje de 
maior urgência. Daqui resulta que, nesta segunda parte, a matéria, tratada à luz dos princípios doutrinais, não 
compreende apenas elementos imutáveis, mas também transitórios. A Constituição deve, pois, ser interpretada 
segundo as normas teológicas gerais, tendo em conta, especialmente na segunda parte, as circunstâncias 
mutáveis com que estão intrinsecamente ligados os assuntos em questão”. GS, Proêmio, nota 1. 

83 LG 37. 
84 LG 35. 
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da atuação do Espírito Santo em cada pessoa, observando sua liberdade e ação no interior da 

Igreja e no Mundo.85 A tessitura da Gaudium et Spes usa como metodologia a análise e 

conhecimento da realidade humana em todas as suas dimensões. Como segundo momento 

esta realidade analisada vem submetida a um confronto com os princípios e elementos éticos 

que norteiam a vida cristã que emite por si uma avaliação. Esta avaliação possibilita uma 

verificação e proposta de ação de ordem pastoral. 

1.4. Categorias Interpretativas 

1.4.1. A Historicidade 

Uma das novidades da Gaudium et Spes é ela própria. Até aquele momento nenhum 

Concílio havia abordado os temas tratados pela Constituição Pastoral como um conjunto e 

com olhar voltado para a realidade. “Este dinamismo histórico caracteriza-se pela rapidez das 

transformações que se produzem e que causam perplexidade entre os homens, devido às 

muitas contradições e desequilíbros que provocam.”86 Para a compreensão deste dinamismo 

não poderemos nos furtar do auxílio das outras ciências. A teologia e a filosofia não bastam 

para compreender esta realidade. O dinamismo histórico exige um espírito científico e 

técnico. As ciências estão entrelaçadas e ligadas às próprias técnicas, levando à mudança do 

modo de pensar.87  

A história da humanidade vivida em cada pessoa, com sua luta diária, torna-se lugar 

onde ocorre a salvação. O lugar teológico, assumido pelo Concílio, é exatamente ali aonde a 

dignidade humana é respeitada por todas as pessoas. É o lugar do Reino onde o Espírito de 

Deus se faz presente. É na vida plena de cada pessoa que podemos reconhecer o Deus da 

Revelação.  

1.4.2. A dimensão dialogal 

Na dimensão do diálogo encontramos o eixo por onde passa todo o Concílio. A 

concepção de diálogo não deve ser compreendida como uma simples conversa entre pessoas, 

mas como uma atitude de reciprocidade; como um saber escutar e um saber falar; como uma 

disposição interior desarmada de quaisquer “pré-juízos”; como uma atitude positiva de 

acolhida do interlocutor. A atitude dialogal requer o silêncio respeitoso em uma postura de 
                                                       

85 FRANÇA MIRANDA, Mario de. Igreja e sociedade na Gaudium et Spes e sua incidência no Brasil. REB 66 
(2006), p.94.

86 CAMACHO, Ildelfonso. Doutrina social da Igreja. Abordagem histórica. São Paulo: Loyola, 1995, p. 263. 
87 ZILES, Urbano. A Gaudium et Spes e as ciências. Teocomunicação 150 (dez. 2005), p. 696. 
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ausculta àquele que fala. Dialogar é estar profundamente atento aos indícios daquilo que as 

palavras não dizem, mas apontam. Essa concepção do diálogo permeia toda a Constituição 

Pastoral.88

O documento, assim como todo o Concílio, se dirige ao mundo em uma atitude de 

diálogo. A Igreja não pode monopolizar em si todas as experiências. Deve ser agradecida pela 

contribuição que o mundo deu a ela ao longo da história humana. A experiência do mundo, 

quando lida dentro dessa dimensão dialogal, permite sempre uma maior auto-compreensão, 

levando a um processo dialético. 

Em virtude da sua missão de iluminar o mundo inteiro com a mensagem de 
Cristo e de reunir sob um só Espírito todos os homens, de qualquer nação, raça 
ou cultura, a Igreja constitui um sinal daquela fraternidade que torna possível 
e fortalece o diálogo sincero. Isto exige, em primeiro lugar, que, reconhecendo 
toda a legítima diversidade, promovamos na própria Igreja a mútua estima, 
respeito e concórdia, em ordem a estabelecer entre todos os que formam o 
Povo de Deus, pastores ou fiéis, um diálogo cada vez mais fecundo. Porque o 
que une entre si os fiéis é bem mais forte do que o que os divide: haja unidade 
no necessário, liberdade no que é duvidoso, e em tudo caridade.89

Este diálogo deve permear a responsabilidade do cristão, chamado a viver como 

pessoa entre as pessoas, como cristão entre os cristãos. O diálogo deve buscar a verdade, 

porque não consiste em impor ao outro uma verdade pré-estabelecida, porém, também não 

significa simplesmente tolerar as idéias do outro. O diálogo deve ser a porta pela qual toda 

atividade apostólica da Igreja ad extra se relaciona com o mundo. O diálogo auxilia na 

abordagem dos temas candentes da segunda parte da Constituição Pastoral. 

1.4.3. A dignidade humana 

O núcleo da 1ª seção está na reflexão sobre a dignidade da pessoa humana. A 

Gaudium et Spes aborda essa questão, já no início do documento, quando fala da pessoa 

humana na sua “integralidade”: corpo e alma, coração e consciência, inteligência e vontade.90 

A Constituição Pastoral assume a compreensão da pessoa como ser humano a partir da 

cultura, da ciência. Isso quer dizer que a Igreja aceita esse conhecimento que pertence a toda 

sociedade humana. Porém, ao mesmo tempo ela declara o que é de sua responsabilidade, 

graças às convicções da fé. Essa humanidade é a mesma humanidade de Deus; este povo é o 

                                                       
88 Cf. GS 44. 
89 GS 92. 
90 GS 3. 
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mesmo povo de Deus. Mas não estamos diante de uma reflexão do tipo exageradamente 

otimista ou mesmo ingênuo. A Igreja não inclui em sua reflexão a espinhosa questão do 

“pecado humano” e do que ocorre com a pessoa a partir dele. Estamos diante de uma reflexão 

fundamentada a partir da antropologia bíblica. 

A Igreja coloca a pessoa como o centro do diálogo que estabelece com o mundo. É a 

dignidade humana vivida na história o eixo norteador deste diálogo. No primeiro capítulo da 

Constituição Pastoral encontramos a declaração que a pessoa é Imago Dei. Em Jesus esta 

“imagem e semelhança” encontrará sua revelação plena ao nos revelar Deus como Abbá. 

Dessa forma, somos lançados na dimensão da fraternidade a partir de Jesus Cristo, filho 

unigênito. Tornamo-nos, através de Jesus, irmãos uns dos outros. Este princípio de filiação e 

fraternidade faz com que a Aliança nos torne a Família de Deus. Somos irmãos em Jesus e por 

Ele filhos do mesmo Pai. Segundo a clássica afirmação teológica, somos “filhos no Filho”. 

Estamos diante das categorias morais da “liberdade” e “responsabilidade”. A partir 

deste princípio da “filiação divina” podemos entender melhor a exigência ética do texto: 

“Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me 

recolhestes” (cf. Mt 25,31-46). Pelos mistérios da Encarnação e da Páscoa nos tornamos co-

responsáveis pelo destino do mundo e de todas as pessoas.  

De fato, no uso da liberdade sem limites podemos capitular à dignidade humana, 

também como fruto de relações econômicas, políticas e sociais corrompidas. 

1.4.4. Os Sinais dos Tempos 

A expressão “sinal dos tempos” aparecerá somente no nº 4 da Constituição e tomará 

grande relevância pelo uso que o papa fará dela. Esta categoria servirá como base para o 

método utilizado por João XXIII. Na verdade, essa expressão se tornará um símbolo para a 

sociedade. Diferente do que comumente se fala, a interpretação não parte dos trechos dos 

Evangelhos – Mt 16,2-3 ou Lc 12,54 – onde os sinais são naturais. Teologicamente 

compreendemos os “sinais dos tempos” como fenômenos que, não só se tornam gerais, mas 

que têm uma frequência grande e acabam por caracterizar determinada época. Eles revelam as 

necessidades ou aspirações de todo o grupo humano deste período91. Segundo B. Häering a 

expressão “Sinais dos Tempos” na nova acepção sugere a superação de uma leitura 

fundamentalista dos textos sagrados. O teólogo moralista afirma que a Sagrada Escritura 
                                                       

91 CAMACHO, Ildelfonso. Doutrina social da Igreja. Abordagem histórica. São Paulo: Loyola, 1995, p. 263. 
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deverá ser lida e interpretada à luz dos acontecimentos vividos de modo situado no espaço e 

no tempo.  

[...] todo acontecimento é conservado em movimento pela Palavra de 
Deus e dirigido para Cristo, a História é à seu modo um lugar 
teológico (locus theologicus). Deus continua a manifestar-nos sua 
vontade nos fatores da História, todavia não separadamente, ao lado 
da Revelação em Cristo, mas em união com ela.92  

A leitura da Sagrada Escritura é feita também à luz da História. Essa categoria tinha 

aparecido já no Schema XIII e provocou nos padres conciliares certo descrédito, pois 

acreditavam que essa categoria poderia ser usada para tudo que não encontrasse o lugar 

devido. Porém, a Constituição tinha uma unidade espiritual, advinda do fato de o Concílio 

acreditar em uma Igreja inserida na realidade humana.93 Neste sentido a expressão “sinais dos 

tempos” se torna emblemática, popular e até mesmo uma espécie de condensadora de sentido 

da Gaudium et Spes. 

Os “Sinais dos Tempos” se tornou praticamente um método teológico e pastoral que 

foi sendo aprofundado e desenvolvido pelos papas posteriores. Os “Sinais dos tempos” nos 

possibilitam verificar a presença ou a ausência do Reino de Deus na história 

1.4.5. A Autonomia das Realidades Terrestres 

A Constituição Pastoral reconhece a autonomia das realidades terrestres. A sociedade 

humana possui sua própria ordem através de normas e valores. A autonomia requer seriedade 

respeitosa no uso da razão que busca o conhecimento de sua própria realidade. Os padres 

conciliares compreendem que nessa autonomia está presente a vontade de Deus e que as 

pessoas iluminadas pela fé por ele serão guiadas. A Igreja entende que é necessário o uso das 

ciências como auxílio para um conhecimento profundo dessas realidades e dentro de um 

processo dialético, desse conhecimento resultará novos problemas que irão requerer novas 

pesquisas e novas respostas dadas pela teologia. A Igreja entende que este auxílio é necessário 

e não substitui ou nega a fé professada ou a doutrina da qual está convicta. A ciência tem seu 

lugar como auxílio na compreensão da realidade. Poderíamos entender as ciências como 

âmbitos de “autonomia terrestre”. Neste sentido falaríamos da autonomia epistemológica, por 

exemplo, da sociologia ou da filosofia, perante o campo teológico ou doutrinal. 

                                                       
92 HÄRING, Bernard. Vistas e perspectivas novas que a Constituição abre para o futuro. In: BARAÚNA 

Guilherme, A Igreja no Mundo de Hoje. Petrópolis: Vozes, 1967, p. 625. 
93 Cf. Ibidem, pp. 625-626. 
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1.4.6. A Igreja como sacramento 

A Igreja se apresenta como sacramento universal de salvação. Ela tem por função ser 

sinal da graça na história humana como instrumento de redenção. 

Ao ajudar o mundo e recebendo dele ao mesmo tempo muitas coisas, 
o único fim da Igreja é o advento do reino de Deus e o 
estabelecimento da salvação de todo o gênero humano. E todo o bem 
que o Povo de Deus pode prestar à família dos homens durante o 
tempo da sua peregrinação deriva do fato que a Igreja é o “sacramento 
universal da salvação”, manifestando e atuando simultaneamente o 
mistério do amor de Deus pelos homens.94

Nesta noção de “sacramento universal” o Concílio faz a ligação entre a Lumen 

Gentium e a Gaudium et Spes. Nela encontramos a definição para o questionamento de fundo 

do Concilio: Quem é a Igreja? O que faz a Igreja? O significado ad intra e ad extra da Igreja, 

reflexão marcada pelo Cardeal Suenens, vem expresso na relação intrínseca entre os aspectos 

visíveis e invisíveis da Igreja e sua maneira de estar no mundo. 

O Vaticano II apresentou a imagem de uma Igreja não fechada sobre 
si mesma, mas em relação. Em primeiro lugar, em relação com a 
Trindade, seu mistério e paradigma para a sua organização. Uma 
Igreja em relação com o mundo. Mundo entendido como totalidade da 
criação, da qual a humanidade é parte. Mundo também no sentido 
humano, ou seja, construído pelo ser humano: a família, o trabalho, a 
política, a ciência, a técnica, a cultura. A presença da Igreja no mundo 
significa que ela é sacramento universal de salvação. Significa 
também que ela é feita de realidades terrestres; que ela é uma 
dimensão do mundo. As alegrias e tristezas, as vitórias e insucessos do 
mundo, perpassam também a vida da Igreja. Inclusive as fraquezas e 
debilidades do mundo. Por isso mesmo, a Igreja não só chama o 
mundo à conversão, mas ela mesma sente necessidade de conversão.95

 

1.4.7 A doutrina sobre a consciência moral 

Esta doutrina se tornará importantíssima na evolução da teologia moral que, após o 
Concílio Vaticano II, libertando-se de uma moral neo-escolástica encontrará os fundamentos 
necessários para uma Moral Renovada. Nessa nova reflexão encontramos a doutrina sobre a 

                                                       
94  GS 45. 
95  SANTOS, Benedito Beni dos. CNBB. A Evangelização a serviço do mundo. In: CNBB. Documento 03. 68º 

Assembléia do CONSER-Sul 1. pp. 02-03. www.cnbbsul1.org.br/.../a_evangelizacao_servico_mundo_doc 
Acesso 23.10.2009. 
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dignidade da consciência moral, afirmada de modo solene e emblemático no famoso número 
16 da Gaudium et Spes.96

No fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei 
que não se impôs a si mesmo, mas à qual deve obedecer; essa 
voz, que sempre o está a chamar ao amor do bem e fuga do mal, 
soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração: faze 
isto, evita aquilo. O homem tem no coração uma lei escrita pelo 
próprio Deus; a sua dignidade está em obedecer-lhe, e por ela é 
que será julgado. A consciência é o centro mais secreto e o 
santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja 
voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Graças à consciência, 
revela-se de modo admirável aquela lei que se realiza no amor 
de Deus e do próximo. Pela fidelidade à voz da consciência, os 
cristãos estão unidos aos demais homens, no dever de buscar a 
verdade e de nela resolver tantos problemas morais que surgem 
na vida individual e social. Quanto mais, portanto, prevalecer a 
reta consciência, tanto mais as pessoas e os grupos estarão 
longe da arbitrariedade cega e procurarão conformar-se com as 
normas objetivas da moralidade. Não raro, porém, acontece que 
a consciência erra, por ignorância invencível, sem por isso 
perder a própria dignidade. Outro tanto não se pode dizer 
quando o homem se descuida de procurar a verdade e o bem e 
quando a consciência se vai progressivamente cegando, com o 
hábito do pecado.97

Essa dignidade vivida na intimidade mais profunda do sujeito moral é inviolável. É 
imperativo que a pessoa siga sua consciência. Esta consciência deverá ser educada para que o 
juízo moral possa sempre ser esclarecido. Busca-se uma consciência reta e verídica, para que 
os julgamentos sejam segundo a razão e de acordo com o bem verdadeiro querido por Deus. 

Diante da realidade que a sociedade apresenta a Constituição Pastoral com a doutrina 
da consciência, evidencia que a formação deste núcleo íntimo e sagrado do humano é uma 
tarefa para toda a vida. A Palavra de Deus é a luz que deve iluminar essa formação. Outras 
instâncias formativas se tornam necessárias para que os juízos morais possam corresponder às 
exigências evangélicas. Esses outros elementos auxiliarão a pessoa a interpretar os dados da 
experiência e dos sinais dos tempos. 

2. A repercussão da Gaudium et Spes no período pós conciliar 

Não é tão simples falar da repercussão da Gaudium et Spes. Cada Igreja particular tem 

uma história própria e é formada por povos com identidades culturais das mais diversas. A 

diversidade entre as Igrejas fez com que a recepção da Constituição Pastoral se adequasse a 

cada realidade. Quando do fim do Concílio imaginava-se que a Gaudium et Spes provocasse 

uma grande mudança na relação da Igreja com as diversas sociedades. Acreditava-se que o 
                                                       

96 HUMMES Cláudio, Fundamentos teológicos e eclesiológicos da Gaudium et Spes. Revista de Cultura 
Teológica, 51, 2005. p. 9-21 

97 GS 16. 
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diálogo com os diversos mundos e suas Igrejas particulares fosse acolhido com entusiasmo. 

Não foi bem assim! 

No primeiro momento pós-conciliar a Igreja enfrentou um período de grandes 

mudanças mundiais. O Concílio não tinha preparado a Igreja para a crise cultural que se 

aproximava, porém ele tinha entregado nas mãos da Igreja os instrumentos necessários para 

enfrentar e compreender este novo momento. Entrávamos, assim, em um novo período da 

história da sociedade moderna; período de dificuldades e de grandes desafios. A Constituição 

Pastoral iria abrir novos e diferentes caminhos para enfrentar a realidade em constante 

mudança. 

2.1. A Gaudium et Spes e a Europa 

O continente europeu se enquadra na mesma problemática descrita no item anterior. É 

difícil compreendê-lo em seu todo devido às mais diversas situações que apresenta. Os países 

vivem suas próprias histórias e têm uma recepção de tudo o que é novo dentro da sua 

realidade. Tentaremos apresentar os pontos que foram comuns a todos eles sem mergulhar de 

modo detalhado em cada uma de suas identidades próprias.98

A Igreja pré-conciliar se caracterizava pelo modelo tridentino, sob a influência do 

liberalismo e da própria Revolução Industrial, que marcou a Europa pela emergência de uma 

nova consciência de classe: o proletariado. Havia um desejo de retomar os espaços perdidos. 

A Europa sempre foi o principal berço do pensamento moderno, do nascimento das ciências e 

das mudanças sociais. Portanto, o desejo de comunicação com este universo era presente na 

Igreja da época. Este desejo se manifestava principalmente nas orientações das atividades 

pastorais. Surgiram, a partir daí, novas atitudes com novos embasamentos teológicos. 

Podemos citar, a título de exemplo, os jovens pensadores Karl Rahner, Edward Schillebeeckx, 

De Lubac, Congar, Häering, Chenu, Metz e Thils, entre outros. É necessário salientar que em 

geral esses teólogos foram rejeitados no seu fazer teológico. Alguns estiveram sob forte 

suspeita. Outros foram até mesmo condenados. Todos eles estariam em colaboração com o 

Concílio como peritos. É interessante perceber esse fenômeno do Espírito. Os resultados do 

Concílio não podiam deixar de ser o que foram. A dura tarefa da construção conciliar iniciou-

se muito antes do próprio Concílio. 

                                                       
98 Seguimos para a análise: HOUTART, François. El Concilio y su recepción en Europa. In: MOREIRA, Alberto 

da Silva; RAMMINGER, Michael; SOARES, Afonso Maria Ligorio (orgs). A primavera interrompida. O 
projeto Vaticano II num impasse. Livros Digitais Koinonia, II, 2006, pp. 27-34. 
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O Concílio significou para a Europa a passagem de uma situação feudal para uma 

situação de ordem burguesa, onde valores como a liberdade, participação, o uso da razão e das 

ciências. A Constituição Pastoral irá encontrar a Europa em franco progresso, desenvolvendo 

a idéia de mercado comum, uma Europa sempre influenciada pelo pensamento cristão, pois 

ela não deixou de significar poder dentro do continente. Neste contexto, a Revolução Cultural, 

em maio de 1968, passa a questionar um modo de vida fortemente baseado em valores do 

consumo. Uma busca desenfreada dos próprios fins, sem nenhum questionamento a respeito 

dos meios usados. Já na década de 70 um novo modelo econômico começa a tomar o lugar do 

modelo keynesiano. O capital se sobrepõe ao trabalho e ao Estado; o neoliberalismo passa a 

ser a nova orientação da economia. Uma nova mentalidade é assumida pela classe média que 

passa a se orientar pela lógica do consumo. Os meios de comunicação são dirigidos para 

fomentar esse consumo. As novas tecnologias são concentradas nas mãos de poucos que as 

controlam em função deste sistema. É essa a Europa que a Igreja encontra quando as portas e 

janelas da Basílica de São Pedro se abrem.  

Muitas mudanças ocorreram. Os bispos passaram a se organizar de forma colegiada, 

foram criadas diversas conferências episcopais. Os bispos reescreviam cartas pastorais sobre 

os mais diversos assuntos de âmbito social: educação, saúde, caridade e ação social. A 

estrutura paroquial também foi reformada, procurando atender aos novos problemas urbanos. 

Novos setores para evangelização foram criados; os meios de comunicação passaram a serem 

visto com maior atenção. As celebrações eucarísticas foram o ponto mais visível dessa 

transformação, com a introdução da língua vernácula. Novas formas de catequese forma 

introduzidas. Outro aspecto fundamental foi sobre o papel dos leigos na estrutura da Igreja. 

Com a concepção da Igreja como Povo de Deus, os leigos deixam a posição de meros 

auxiliares do clero para se tornarem protagonistas da evangelização atuando na realidade 

eclesial e civil. Surgem os conselhos de leigos nas diversas instâncias organizativas trazendo 

uma grande contribuição ao diálogo Igreja-Mundo. Não se esperava também a crise 

vocacional e que tantos padres deixassem o seu ministério sacerdotal. Em alguns países, como 

na Holanda, a mudança foi radical passando de um extremo a outro em pouco tempo. 

Todas essas transformações trouxeram uma grande vitalidade para a Igreja, porém 

encontraram também muitas dificuldades. Nem todos apoiaram essas transformações. A 

renovação litúrgica, por exemplo, causou mal estar e não aceitação em parte do clero e fiéis. 

Em alguns países gerou-se inclusive um cisma. Basta lembrar o caso do Mons. Lefebvre que, 

na França, recebeu adesão de vários padres que não se reconheciam nesse novo papel. A 



GAUDIUM ET SPES: DIÁLOGO PERMANENTE COM O MUNDO | 73 
 

inserção da Igreja no âmbito temporal também foi rejeitada por grande parte das lideranças 

civis que sempre esperaram da Igreja uma posição, senão de adesão, ao menos de 

imparcialidade. O resgate pela Igreja de sua dimensão profética seria duramente rechaçado. 

Na verdade, quase que imediatamente ao encerramento do Concílio, iniciou-se por 

parte dos grupos tradicionais da Cúria Romana e de alguns teólogos que não aceitaram a 

renovação, uma reação contrária. Iniciativas segundo o espírito do Concílio foram reprovadas. 

O medo do enfraquecimento da Instituição levou a que se reforçassem estruturas para sua 

defesa, dentro delas a Cúria Romana. Novos organismos surgiram como expressão conciliar, 

mas todos eles sob o comando da Cúria. O Concílio abriu as janelas da Igreja para que novos 

ares pudessem renová-la, mas não pensou nas mudanças necessárias de suas estruturas 

internas. 

Podemos concluir que as dificuldades apresentadas ocorreram porque uns 

consideraram o Concílio como ponto de chegada e para outros era o ponto de partida, o início 

de um novo caminho. Portanto, a acolhida da novidade conciliar foi recebida pelos europeus 

de modo parcial. 

2.2. A Gaudium et Spes e a América Latina 

O Concílio Vaticano II se deu dentro de uma Igreja ainda eurocêntrica ainda que tenha 

sido um acontecimento universal. O diálogo que o Concílio estabeleceu era com o sujeito 

moderno. Os povos latino-americanos não se sentiam parte dessa modernidade, apesar de que 

neste período, inicio dos anos 60, havia já sinais de movimentos políticos e sociais no 

continente.99

A aplicação do Concílio no continente latino-americano tem início na preparação da II 

Conferência Geral do CELAM que seria realizada em Medellín, Colômbia. Estamos no ano 

de 1968, Medellín será uma das formas de recepção do Concílio neste continente, 

estabelecendo-se como verdadeiro marco de um período extremamente frutífero para nossos 

povos e Igreja. A recepção do Concílio foi acolhida cheia de entusiasmo e otimismo se 

tornando eco da experiência vivenciada pelos padres conciliares. Em pouco tempo a face da 

Igreja neste continente se transformou. 

                                                       
99 VIGIL, José María. El Concilio y su recepción en América Latina. In: MOREIRA, Alberto da Silva; 

RAMMINGER, Michael; SOARES, Afonso Maria Ligorio (orgs). A primavera interrompida. O projeto 
Vaticano II num impasse. Livros Digitais Koinonia, II, 2006, pp. 35-49. 
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 Medellín foi uma aventura de toda a Igreja, uma aventura espiritual, 
teológica e pastoral cheia de entusiasmo, levada a termo com 
participação, com verdadeira paixão, talvez como nenhuma outra que 
se possa recordar ao longo da história da Igreja. A Igreja Latino-
Americana se converteu em um celeiro de idéias, de novas 
experiências, de compromisso, de renovação pastoral, de 
compromisso social, de reflexão teológica, e de uma nova experiência 
espiritual.100

A incidência desta transformação se dará no movimento periferia-centro, até então não 

ocorrido. Toda a reflexão dialética terá como base a “Igreja dos pobres”, anunciada por João 

XXIII, em memorável programa radiofônico que antecedeu o Concílio (11.09.1962). Na 

verdade, esta era a perspectiva de parte do episcopado latino-americano, que se reunia nos 

intervalos das seções conciliares para debater este tema. Infelizmente novamente o 

eurocentrismo falou mais alto e a desejada “Igreja dos pobres” cedeu lugar à questão da 

secularização; questão ainda pouco sentida na América Latina naquela ocasião. O interlocutor 

do Concílio parecia ser mais o ateu do primeiro mundo que os pobres do terceiro mundo. 

Medellín retoma a antiga intuição de João XXIII e traduz o “espírito conciliar” em 

termos de “Opção preferencial pelos pobres”. Esta opção, ainda não tematizada, mas 

fortemente assinalada de Medellín, faria escola em nosso continente. As três acepções de 

pobreza, indicadas em Medellín seriam elaboradas na clássica expressão “opção preferencial 

pelos pobres”, que marcou a IIIª Conferencia do CELAM, em Puebla – México – 1979. 

Muitas foram as faces dessa renovação. Destacaremos aquelas que julgamos mais relevantes. 

No primeiro momento pós-conciliar, observa-se a formação das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs) que tinham um formato diferente daquelas tradicionais paroquiais. Essas 

comunidades surgem primeiramente com formato laical, partindo da base e não como projeto 

das organizações pastorais. Essa fórmula irá se difundir por todo o continente.  

A renovação pastoral é sentida em todos os segmentos. O protagonismo dos leigos se 

faz sentir através dos novos ministérios que surgem. Destacamos o ministério da Palavra. O 

ministério sacerdotal se renova. A preocupação anterior com o âmbito paroquial se estende 

para um modelo de acompanhamento dos grupos populares. Religiosos e religiosas se 

destacam neste novo modelo. As congregações religiosas fazem uma releitura do próprio 

carisma a partir da radicalidade do seguimento de Jesus e muitas se transferem para as 

periferias procurando, através de uma inserção solidária, se tornar sinais de esperança de uma 

                                                       
100 Ibidem, p. 36. 
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Igreja comprometida com a integralidade da vida. Outros grupos deste continente não foram 

esquecidos, como é o caso dos indígenas e dos afro-descendentes, que por séculos ignorados 

passam a encontrar na Igreja latino-americana uma parceira solidária com as suas causas. 

Mesmo que esta nossa rápida análise pudesse ser aprofundada, o que desejamos 

indicar com esta pontuação é que surge na primeira fase pós-conciliar uma a nova fisionomia 

da Igreja continental, comprometida com a vida integral de cada ser humano. Este novo rosto 

eclesial será marcado pela face de tantos e tantos que, através do martírio, entregaram suas 

vidas pela causa do Reino de Deus.  

Trata-se da maior floração de mártires em um mesmo tempo e dentro 
das dimensões de todo um continente, com estas características tão 
peculiares de estar animados por uma mesma espiritualidade, 
libertadora neste caso. Constituem alem disso, como foi sublinhado, 
um novo tipo de martírio, como “mártires jesuânicos”, para os que o 
mesmo Karl Rahner pediu a “ampliação do conceito de martírio”, 
aquele que não é assassinado in odium fidei, mas sim em represália 
como consequências da fé como a luta pela justiça.101

O que moveu essa transformação na Igreja latino-americana não foi nem novas 

correntes teológicas, nem decreto canônico, nem um documento papal. O que moveu esta 

Igreja foi uma nova e profunda experiência de Deus a partir do encontro com o menor de todo 

outro. O Concílio vem coroar e dar fundamentos para os anseios de todos aqueles que o 

Espírito de Deus já os conduzia nessa experiência. Assim, foi se construindo vagarosamente 

uma espiritualidade própria destes povos. Uma espiritualidade originária deste continente, 

nascida da realidade vivida pela gente que aqui vive. Essa espiritualidade, vivenciada nas 

comunidades e por agentes de pastoral, irá provocar em teólogos destas terras uma 

sistematização acadêmica que se tornará conhecida em todo o mundo como “Teologia da 

Libertação”. A Teologia da Libertação (TL), em seu primeiro período ― 1968-1984 ―, 

apresenta alguns elementos que fundamentam sua estrutura:102

1) Opção Preferencial pelos Pobres: Desde João XXIII, em seu discurso de abertura 

do Concílio para a Igreja dos Pobres, os documentos conciliares apontaram para essa 

realidade a ser assumida.103 Mas essa opção não teve um desenvolvimento em todo o conjunto 

do Concílio. Na TL esse será o diferencial primeiro das teologias construídas anteriormente 

                                                       
101 Ibidem. p. 37. 
102 Ibidem, p.39. Cf. também RICHARD, Pablo. 40 años de Teología de la Liberación en América Latina y El 

Caribe (1962 - 2002). 
103 Cf. LG 8. 
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no primeiro mundo. Estas teologias nasceram principalmente do diálogo com as ciências e 

com o processo de secularização. Na TL o pobre é o sujeito do Reino de Deus. É a partir dele 

que se organiza a construção de uma sociedade onde todos possam ter sua dignidade humana 

reconhecida e que permita uma vida que harmonize todas as suas dimensões. O pobre, na TL 

é o principal princípio hermenêutico e metodológico. Fazer teologia é mais do que reinventar 

velhos conteúdos. Não é apenas exercício retórico da fé. É um novo modo de fazer teologia 

que se caracteriza pelo compromisso com os pobres. Neste sentido estamos diante de uma 

teologia engajada. Na clássica expressão de Gustavo Gutiérrez: a teologia é “ato segundo”; 

em primeiro lugar vem o compromisso de solidariedade com os pobres. 

2) Prioridade da práxis: a práxis da libertação é o ponto de partida da TL, envolvendo 

a teoria, a estratégia e dando organicidade. A TL não só interpreta a realidade, mas busca a 

transformação a partir de dentro dessa realidade. Essa dinâmica permitiu que dentro da TL se 

originassem correntes usando outros instrumentos de leitura. Algumas utilizaram o 

instrumental marxista de análise, mas não assumiram sua dimensão política, o comunismo e 

nem sua dimensão filosófica, ou seja, o materialismo histórico. Isto é fácil de entender se 

admitimos a autonomia epistemológica que existe entre os diversos âmbitos do saber humano. 

Utilizando uma análise marxista, a TL não se declara atéia. Seria elementar demais imaginar o 

contrário. 

3) Espiritualidade: A TL é fruto do encontro da pessoa com o Deus dos pobres a partir 

de uma prática libertadora. A idolatria é o obstáculo maior a essa prática. Entendendo 

idolatria como uma perversão do sentido de Deus ou uma substituição de Deus por outros 

deuses. A idolatria age de tal modo a ponto de tirar a consciência crítica, fazendo com que se 

oprima o outro sem que nada o acuse no seu interior. Portanto a manutenção de estruturas 

dominadoras é plenamente possível, pois ela obtém pela idolatria a sua aceitação. Estamos 

aqui no universo da Espiritualidade da Libertação, que anima a ação de tantos agentes de 

pastoral neste continente.  

4) Teologia profética: A TL se entende como uma teologia profética. A Palavra de 

Deus tem uma enorme força nas linhas escritas pela teologia no meio dos pobres. Uma 

parcela desta elaboração não tem nada de acadêmico. Acontece nos milhares de círculos 

bíblicos que foram se multiplicando pelo continente sob o estímulo de um novo modo de ler a 

Palavra de Deus; ou seja, a partir da vida. A consequência desta leitura libertadora é assumir a 

defesa do Projeto que Deus tem para a Igreja e para a sociedade, a partir do pobre.  
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5) Re-conceituação da Igreja: A Igreja reaparece em sua relevância como o Povo de 

Deus que caminha na história. É uma História da Salvação que busca a realização das 

promessas escatológicas. Mas agora a escatologia está longe de se resumir nas “realidades 

últimas”. A TL trás o “ainda não” para o “já” da história, como uma espécie de motor de 

esperança. A Igreja assume como vocação servir a humanidade alimentando este “esperar 

contra toda esperança”. O povo passa a crer que vale a pena caminhar para a terra da 

promessa, percebendo que Deus está presente no hoje da história. É um Deus companheiro e 

que caminha com seu povo. É um Deus-conosco.  

Poderíamos dizer que a TL é uma releitura da fé, a partir da vida sofrida de nossos 

pobres que volta para eles com restaurada relevância. Supera-se o tríplice reducionismo do 

clássico “salva a tua alma”. A salvação não é somente depois da morte. Começa aqui e agora. 

A libertação não é somente individual – tua – somos salvos enquanto povo. O dualismo alma-

corpo, que tantos desmandos o opressões justificou no Brasil colônia, dá lugar a uma 

revalorização do corpo. A saúde é uma expressão histórica da salvação.  

Podemos perceber que essa forma de fazer teologia ia de encontro com as aspirações 

Conciliares. Essas aspirações encontraram eco no continente latino-americano porque este se 

encontrava em uma realidade de subdesenvolvimento. A pobreza dominava grande parcela da 

população nos mais diversos países. A desigualdade social era latente e a expressão religiosa 

do povo se demonstrava de forma sensível e profundamente bondosa.  

A teologia da libertação só se tornou possível porque houve a virada 
teológico-antropocêntrica da teologia e o método ver-julgar-agir 
consagrado pela Gaudium et Spes. Sem esses dois pilares, nunca se 
construiria uma teologia da libertação. Ela é filha do Vaticano II, com 
a originalidade de inserir mais fortemente os pobres na compreensão 
do ser humano e na articulação do método ver-julgar-agir.104

A prática pastoral nesse período é celeiro de ânimo, de entusiasmo, de criatividade e 

de esperança. Os cristãos passam a se organizar na cidade e no campo. A participação 

política, até então um mundo desconhecido, se torna um dos alvos, pois se compreende que a 

defesa da dignidade humana passa necessariamente pela justiça. Em muitos países se 

empreende uma luta contra as ditaduras militares espalhadas pelo continente. A violação dos 

direitos mínimos, as torturas, as prisões arbitrárias levaram algumas Igrejas ou parte delas, e 

                                                       
104 LORSCHEIDER, Aloísio; LIBANIO, João Batista; COMBLIN, José; VIGIL, Jose Maria; BEOZZO, Oscar. 

Vaticano II: 40 anos depois. São Paulo: Paulus, 2005, p. 84. 
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aqui salientamos a Igreja do Brasil, a se tornarem juntamente com outros grupos, a porta-voz 

da maioria oprimida. Do mesmo modo a percepção de um modelo econômico que dominava a 

América Latina e que gerava uma situação de extrema miséria: miséria indigna dos filhos de 

Deus, miséria que submetia a maioria das populações a uma vida desumanizada, miséria que 

provocava a violência. A Igreja latino-americana não se calou! 

Essa vitalidade eclesial sofrerá um duro golpe no que podemos chamar de segundo 

período pós-conciliar. Este é marcado pelo conflito. Neste período fica ainda mais evidente a 

resistência a renovação eclesial do Concílio Vaticano II, já presente desde sua preparação. No 

início essas resistências foram consideradas dentro da normalidade diante de mudanças tão 

profundas. Durante os papados de João XXIII e nos primeiros anos de Paulo VI eram 

minoritárias as demonstrações de resistência, porém, com a eleição de João Paulo II estas irão 

progressivamente aumentando. 

O que pode ser constatado é que nesse novo período a resistência é assumida pelo 

poder diretivo da Igreja. Teremos assim a regulamentação canônica com o novo Código de 

Direito Canônico, a vigilância doutrinal, a censura de grande número de teólogos e a volta da 

grande disciplina105, entre outros fatores. Toda essa reviravolta não poderia deixar de atingir a 

Igreja latino-americana. Essa mudança já é percebida no discurso de abertura da 3ª 

Conferência do CELAM, em Puebla, falando sobre a “verdade sobre o homem, a verdade 

sobre Jesus Cristo e a verdade sobre a Igreja”.106 Ainda que os teólogos e bispos procurassem 

continuar animando suas comunidades na mesma marcha, sabia-se que Puebla não seria, na 

prática, a continuidade simétrica de Medellín.  

A descontinuidade, no que concerne ao objeto desta pesquisa, pode ser verificada na 

questão social e política, que é um dos frutos da Gaudium et Spes e que, na América Latina, 

teve um influxo ainda maior com a TL, como já vimos. O pontificado de João Paulo II, apesar 

de ter sido um governo aberto a outras religiões, a diferentes culturas e de ter tornado a Igreja 

mais visível através do mundo midiático, acabou por arrefecer a militância latino-americana 

mais comprometida com as causas relativas ao mundo e seus problemas. Na década de 80 as 

“instruções romanas” provenientes da Congregação para a Doutrina da Fé questionaram 

duramente as bases da TL. João Paulo II recebeu a reação de parcela do episcopado latino-

americano com abertura de coração e chegou a afirmar que a TL é “útil, oportuna e 
                                                       

105 VIGIL, José María. El Concilio y su recepción en América Latina, pp. 42-45. 
106 JOÃO PAULO II.  Discurso na solene sessão de abertura da III Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano. 28 de janeiro de 1979. 
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necessária”. Mas já era tarde. Um ambiente de ressalvas e desconfianças iria minar a coesão 

continental. Junto a isso uma preocupação maior foi dada aos movimentos de classe média. 

Estes movimentos a partir da década de 90 tiveram crescente impacto no imaginário popular 

graças à sua difusão pelos grandes Meios de Comunicação Social. Percebe-se uma trágica 

ausência de lideranças e de teólogos. As novas nomeações episcopais trouxeram graves 

conflitos ao interno das Igrejas particulares.107

Apesar desta análise em sombra, não se pode negar que junto ao crescimento de 

movimentos espiritualistas em nível eclesial, crescem lideranças comprometidas em nível 

político. Em quase todo o continente surgem políticos que têm um discurso fortemente 

marcado pela reflexão formatada pela TL. O Brasil é apenas um dos casos. Curiosamente, 

para ser bem sucedido politicamente é necessário proferir o discurso que antes se ouvia 

apenas nos meios eclesiásticos especializados. Acreditamos que não seria exagero afirmar que 

a TL não morreu – como insistem alguns – mas transformou-se em cultura de libertação. 

Podemos até mesmo identificar a “opção preferencial pelos pobres” assimilada na recente 

Doutrina Social da Igreja. A categoria da solidariedade, por exemplo, antes vista com 

desconfiança, foi fartamente utilizada por João Paulo II. Apesar disso, permanecem forças 

antagônicas ao interno da Igreja que vê a aurora do terceiro milênio. Um discurso 

neoconservador vai tomando corpo e recebendo adesão. 

Estes conflitos ao interno da Igreja na América Latina se somam à globalização de 

face neoliberal que iria acentuar de forma ferrenha seus interesses no continente. Além disso, 

a queda do muro de Berlim, do sistema socialista, provocou um estado depressivo, uma crise 

de esperança. Tudo isso terá uma força arrasadora nas organizações eclesiais populares. 

Apesar de todos esses obstáculos, podemos dizer que o saldo é positivo. A repercussão 

da Constituição Pastoral em muitas Igrejas particulares do continente se tornou um clamor 

pela vida. Lutaram pela promoção da dignidade humana se solidarizando realmente com 

aqueles cuja vida era negada. Uma cultura eclesial foi construída, ainda que permanecesse em 

grupos minoritários. Esses grupos fizeram valer a compreensão de que não pode jamais haver 

um divórcio entre fé e vida. Estes cidadãos do mundo e do Reino semearam a boa semente. 

                                                       
107 FRANÇA MIRANDA, Mario de. Igreja e sociedade na Gaudium et Spes e sua incidência no Brasil. REB 66 

(2006), pp. 104-105.
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3. A atualidade e a pertinência da Gaudium et Spes 

O Reino está já misteriosamente presente em nossa terra; quando virá o 
Senhor, consumar-se-á sua perfeição. Esta é a esperança que anima os 
cristãos. Sabemos que todo esforço para melhorar uma sociedade, sobretudo 
quando está tão metida nessa injustiça e no pecado, é um esforço que Deus 
abençoa, que Deus quer, que Deus nos exige. 

Dom Oscar Romero 

 

Passaram-se quase cinquenta anos da promulgação da Constituição Pastoral Gaudium 

et Spes, documento qualificado como a carta magna para a defesa da dignidade humana. Por 

muitos foi tido como um documento demasiadamente otimista para aquele período conciliar. 

Como pudemos constatar essa afirmação não era verdadeira. A influência deste documento 

permeou a reflexão teológica nas décadas que se seguiram. Impregnou com esperança as 

angústias de todos aqueles que compreenderam as grandes exigências que brotavam do seu 

compromisso batismal. Trouxe a alegria de perceber uma Igreja que fez serviço para toda a 

humanidade. Finalizamos um período da história humana; enfrentamos tantos obstáculos em 

tornar esse planeta mais justo, mais humano. Apesar de todas as dificuldades, fomos 

insuflados pelo mesmo Espírito que guiou as mentes e os corações dos padres conciliares. 

Agora adentrando em um novo século, trazendo em nossas bagagens frutos bons e 

frutos machucados. Olhamos para o horizonte da história e nos perguntamos sobre o que 

ainda está por vir, voltamos à mesma constatação: não existe presente de lucidez sem a 

compreensão profunda dos fatos do passado.  

Escolhemos apresentar a atualidade da Gaudium et Spes através do método 

comparativo de dois outros documentos. A encíclica social do papa Bento XVI Caritas in 

Veritate e o documento da Vª Conferência Geral do CELAM, conhecido como o Documento 

de Aparecida. A opção por esses dois documentos se dá pelo fato de serem os últimos 

documentos emanados e que abrange o pensamento do magistério pontifício e o pensamento 

do episcopado latino-americano. 

3.1. A Gaudium et Spes e o Documento de Aparecida 

A Vª Conferência Geral do CELAM ocorreu entre os dias 13 a 31 de maio de 2007, na 

cidade de Aparecida-SP. O tema escolhido foi “Discípulos e missionários de Jesus Cristo, 

para que nele os nossos povos tenham vida – “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.  
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A realização desta Vª Conferência, após dezessete anos da última, realizada em Santo 

Domingo, em 1992, trouxe um novo animo para as Igrejas do continente. Havia passado tanto 

tempo e tantos obstáculos haviam sido vencidos. Um deles foi o esvaziamento das 

conferências gerais, pelos Sínodos continentais. A escolha de Aparecida foi feita pelo próprio 

papa Bento XVI, talvez por ser um santuário mariano e também por considerar que a Igreja do 

Brasil tinha grande peso dentro do contexto atual latino-americano. Essa escolha acabou por 

interpelar toda a nossa Igreja a um retorno ao mesmo entusiasmo de quando da recepção do 

Concílio. 

A espera pela Vª Conferência, foi marcada por uma grande expectativa. Isso gerou 

também um compromisso. Não havia lugar para mais uma frustração do povo. Era um 

momento especial; uma oportunidade de se retomar compromissos, de recuperar sentidos e 

reencontrar a própria identidade. A Conferência de Aparecida trazia em si a esperança de 

retomada do Concílio, porém, de maneira mais realista e menos romântica que nas décadas de 

70 e 80. Sabemos que o Concílio foi realizado em um tempo de muito otimismo, mas isso não 

desmerece as grandes intuições deixadas por ele. A retomada devia ser feita de forma 

consciente diante da nova realidade latino-americana que não permitia tanto otimismo dessa 

vez.108

A Conferência de Santo Domingo, devido às circunstâncias de sua realização 

expressas nas dificuldades de elaborar o Documento Final, não fortaleceu a Igreja da América 

Latina para a realidade que os povos do nosso continente iriam enfrentar. Arriscamos dizer 

que foi a mais irrelevante das Conferências. A década de 90 presenciou o endurecimento do 

sistema neoliberal, através da globalização que apresentou como resultado a crise ecológica, 

um aumento assustador da violência urbana e no campo, o aumento do número de pessoas em 

situação de exclusão, crise profunda dos valores éticos, crise de solidariedade. O mundo e a 

Igreja ao entrar no novo milênio se depararam com esta grave crise que iria se aprofundar na 

crise econômica de 2007-2009. Diante dessa realidade, Aparecida se tornou fonte para se 

voltar a sonhar. 

A proposta de fundo do Documento de Aparecida (DAp) está no encontro, ou mesmo 

no reencontrar-se, com a mensagem central: o que torna discípulo e missionário é a aceitação 

do chamado ao seguimento de Jesus Cristo. Seguimento esse que pede a cada um o 
                                                       

108 VALENTINI Demetrio, América Latina: Expectativas da Quinta Conferência. Palestra realizada na FAJE- 
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Belo Horizonte. 06.03.2007. Disponível no site da ADITAL: 
http://www.adital.com.br/Site/noticia.asp?lang=PT&cod=26709. Acesso em 25.10.2009. 
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compromisso da pessoa inteira na transformação desse mundo com todas as suas dimensões 

reais a partir das exigências evangélicas. É uma mudança total. É a vida a ser colocada 

inteiramente a serviço de todos os outros. Não basta somente participar dos ritos e dos 

sacramentos, mas sim contribuir na construção incessante do Reino de Deus. 

Quando colocamos a Gaudium et Spes diante do Documento de Aparecida, 

percebemos o que foi comum, o que avançou e o que retrocedeu. Logo no início dos 

documentos podemos perceber a quem eram dirigidos. Diferente da postura aberta de João 

XXIII, que passa a dirigir a palavra da Igreja não somente aos seus seguidores, mas também a 

todos os homens de boa vontade, a Conferência de Aparecida se dirige especificamente aos 

católicos.109

Uma das categorias da Gaudium et Spes, que será retomada pela Vª Conferência é o 

Método Indutivo, que manterá o clássico Ver-Julgar-Agir.110 O texto mesmo fala que a 

retomada deste Método se deve à insistência de quase todos os episcopados, demonstrando 

uma abertura para o diálogo. 

A abordagem do VER está contida nos números de 21 a 153 do Documento de 

Aparecida. Os bispos e assessores constataram com os “olhos da fé”, a perversidade dos 

efeitos que o processo de globalização trouxe para o continente. Esse processo traz consigo a 

dívida externa dos países111 causadora de empobrecimento e de diminuição dos serviços de 

bem estar que deveria ser proporcionado pelo Estado. Continuando o “ver” eles aludem à 

questão da terra e da reforma agrária112, problema ainda não resolvido em tantos países do 

continente. A análise crítica também é feita sobra a questão do livre comércio113, dos 

alimentos geneticamente modificados (transgênicos). Os bispos insistem na questão da 

biodiversidade e, nesse ponto, demonstram a fragilidade do cuidado da Amazônia e da 

Antártica114; falam também do drama da corrupção e da violência115 que permeia todo o 

tecido social e que gera, em alguns países, o descrédito nas instituições políticas. Outro dado 

importante é a preocupação com a nossa cultura que está sendo submetida a uma nova cultura 

que se apodera daquilo que é específico nosso. A constatação os leva a ver a diminuição da 

                                                       
109 DAp n.1. 
110 DAp n.19. 
111 DAp 68. 
112 DAp 72. 
113 DAp 67. 
114 DAp 83-84 
115 DAp 77. 
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prática cristã, o divórcio entre fé e vida provocando um agir incoerente com a proposta 

evangélica. Nesse debruçar-se sobre a realidade, Aparecida constata a perda cada vez mais 

acentuada dos valores essenciais e das convicções das pessoas. E a indiferença diante da 

realidade dos mais pobres.  

Porém, é preciso notar que a impostação do VER, em Aparecida, assume uma 

abordagem deste método aonde o primeiro esforço é para “ver com os olhos de Cristo”. Não 

se trata de um “ver neutro”, típico das ciências sociais, que alguém poderia utilizar em sua 

reflexão teológica, ou mesmo em textos pastorais, argumentando em favor da indutividade do 

método. Isto significa que não estamos mais diante de um método tão indutivo assim. A 

neutralidade sociológica é substituída pela fé, não apenas como referencial hermenêutico, mas 

como instrumental de análise. Portanto, o próprio VER é um olhar de fé sobre a realidade. 

Diminui, assim, o peso e a relevância da contribuição das ciências sociais. Poderíamos 

questionar se este método não tem apenas “aparência indutiva”. Na verdade, em nome de um 

pretenso “olhar de fé” poderia vir junto uma série de ideologias eclesiais de ocasião que 

acabariam por viciar a análise da realidade, contagiando todo o discurso. Por isso é preciso 

que esta “fé” passe por algum filtro crítico de autenticidade. Do nosso ponto de vista, este 

filtro é a opção preferencial pelos pobres em vista da construção do Reino que, “verifica” a fé, 

ou seja, garante a sua veracidade!  

O segundo momento do método – JULGAR – o encontramos entre os números 61 a 

346.  O eixo da reflexão é a vida de Jesus; é a descrição do que se compreende como ser 

discípulo-missionário. O anúncio da Boa Nova trazida por Jesus foi feito para todo o mundo e 

sua aceitação implica em compromisso. O chamado à santidade e às diversas vocações se 

integram para levar ao mundo o conhecimento de Jesus. Esse encontro com Ele renovará 

todas as coisas. O interessante nesta parte do documento é que o encontro se realiza na fé 

recebida e vivida na Igreja.116 Aqui podemos observar uma diferença em relação a Medellín 

que chamava a Igreja ao serviço-libertador e propunha que se abrisse ao mundo, tal e qual a 

proposta da Gaudium et Spes.117 O processo agora é trazer o mundo para o interno da Igreja. 

Se esta afirmação for verdadeira, isto exigiria uma nova pesquisa para identificar as causas e 

consequências deste fato. Isto transcende o objetivo deste nosso trabalho. 

                                                       
116 DAp 262. 
117 MEd 5, 15. 
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No terceiro momento – AGIR – podemos verificar a continuidade de Aparecida com 

as intuições conciliares e a Constituição Pastoral. Aparecida está em continuidade com o 

Concílio. Sem dúvida que tendo sido, o Concílio e com ele a Gaudium et Spes, gerados para 

todo o Mundo e a Igreja universal, Aparecida será o resgate de Medellín que, de certa forma, 

foi a aplicação do Concílio na América Latina. Portanto, as maiores referências do DAp são 

dirigidas ao documento de Medellín. A “Igreja dos pobres” de João XXIII se torna em 

Aparecida uma Igreja que deve espelhar-se no bom samaritano. A opção pelos pobres vem 

revigorada de fervor missionário.118 Ela tem que estar solidariamente presente junto à esta 

humanidade ferida por tantos sofrimentos. Deverá ser uma Igreja companheira de estrada, 

convocada para voltar a ser “voz” dos pobres diante das escandalosas desigualdades sociais. 

Buscando não uma atitude paternalista, fruto de um pietismo desvinculado da vida real, mas a 

exemplo do Bom Samaritano, buscar o resgate da dignidade humana, através de uma 

recondução à vida plena. 

Com nomenclaturas diversas, o agir cristão deve ter como eixo a busca da vida plena. 

No campo social isto significa que nenhuma pessoa seja excluída das condições necessárias 

que permitam a ela desenvolver-se plenamente. O questionamento que percorre a 

Constituição Pastoral, presente em Medellín, permeia também o DAp. Como incluir pessoas 

dentro de um sistema que é por si mesmo excludente? Aqui está o apelo ao compromisso 

social que terá como protagonistas principais os leigos e leigas. Encontramos no DAp quatro 

referências à Constituição Pastoral119, todas elas se referem à esta necessária inserção do 

laicato para buscar novos caminhos. A participação na ação pastoral se estende, inclusive, no 

exercício dos ministérios que lhe competem. O laicato deverá, na ação pastoral e na sua 

inserção nos diversos ambientes sociais, manter a opção pelos pobres buscando a verdadeira 

promoção humana. 

Hoje, optar pelos pobres parece sonho utópico que ficou no passado como uma 

proposta ideológica apenas. Por tantas vezes, no discernimento das nossas opções, pode 

parecer que Medellín ficou esquecido. Se Medellín for esquecido obviamente acontecerá o 

mesmo com a Constituição Pastoral. Mas a ousadia de Medellín se faz presente em Aparecida 

na retomada do espírito da Gaudium et Spes. 

                                                       
118 DAp 391-398 
119 DAp 174 = GS 43; DAp 211 = GS 43; DAp 399 = GS 76; DAp 477 = GS 53. 
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3.2 A Gaudium et Spes e a Caritas in Veritate 

Os mais importantes documentos da Doutrina Social da Igreja sempre foram 

publicados por ocasião do aniversário da Rerum Novarum. O papa Bento XVI, seguindo a 

mesma tradição publica, em 22 de junho de 2009, publica a sua encíclica social Caritas in 

Veritate – Caridade na Verdade - celebrando os quarenta anos da Populorum Progressio. Esta 

nova encíclica parte do verdadeiro sentido do amor, demonstrando que este constitui a força 

motriz para o verdadeiro desenvolvimento da humanidade. Esse amor oferece a toda pessoa a 

motivação e a ousadia necessária para assumirem um compromisso concreto com a 

construção de uma sociedade onde a justiça e a paz estejam presentes.  O tema do amor já 

tinha sido abordado em sua primeira encíclica a Deus caritas est – Deus é amor. Bento XVI 

afirma que o amor é o eixo no qual gravitam todos os princípios da Doutrina Social da Igreja. 

Tendo como referência primeira a parábola do Bom Samaritano, constata-se que o amor é o 

vínculo necessário para resgatar a dignidade humana negada. É o amor, expresso 

concretamente através de cada escolha, de cada decisão tomada, que pode dar vida plena a 

todos aqueles que estão caídos pelas feridas causadas por um sistema individualista. Em Deus 

caritas est o papa afirma que a forma por excelência da caridade é a política. A política tem o 

poder de estender nossos braços aonde fisicamente eles não alcançam. É a forma de 

alcançarmos as estruturas que o DAp nos solicita. 

Novamente Bento XVI retoma o amor (Caritas) e acresce a categoria da verdade 

(Veritas) para tratar dos problemas sociais. Em Caritas in Veritate o papa afirma que a 

caridade está profundamente ligada à verdade. A verdade deve iluminar o amor e o amor deve 

iluminar a verdade. Um verdadeiro vínculo amoroso se estabelece. Todo vínculo traz em si 

exigências. Muito mais profundas serão as exigências que brotam da relação entre amor e 

verdade. Dentro dela a questão social vem compreendida hoje, como questão antropológica. 

Esta transformação, depois da queda dos sistemas econômicos e políticos. O fenômeno da 

globalização se impõe o que provoca um repensar do desenvolvimento mundial. O 

pressuposto desta nova encíclica social é o desenvolvimento, como resposta da pessoa à sua 

vocação transcendente.120 Paulo VI, na encíclica Populorum Progressio, diante da evidente 

divisão econômica entre os povos, anunciava este desenvolvimento integral da pessoa. O 

desenvolvimento não podia ser compreendido somente como um desenvolvimento sócio-

                                                       
120 CIV 17. 
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econômico, mas deveria abraçar todas as dimensões da pessoa humana, assim alcançaríamos 

uma integral promoção da dignidade humana. 

Não faremos uma análise detalhada de toda a Caritas in Veritate. Sendo uma encíclica 

recente, os teólogos e cientistas da área ainda se debruçam sobre seu estudo. O que nos 

interessa para o escopo desta pesquisa é a interação entre a Caritas in Veritate e a Gaudium et 

Spes. Isto pode ser constatado em dois momentos: o primeiro por meio das referências da 

Caritas in Veritate e o segundo modo pelas intuições e eixos que, de forma transversal, 

permeiam o documento de Bento XVI remetendo-nos à Constituição Pastoral.  

Encontramos no texto da Caritas in Veritate seis referências à Constituição Pastoral 

que atestam, em nível documental, a continuidade das orientações conciliares. Podemos, 

agora, fazer uma comparação dos textos citados da Gaudium et Spes e os textos da Caritas in 

Veritate e verificar o grau de continuidade. Vejamos: 

 

 

Gaudium et Spes 
Texto do documento 

Caritas in Veritate 
Notas-referências 

26. A interdependência, cada vez mais estreita 
e progressivamente estendida a todo o mundo, 
faz com que o bem comum - ou seja, o 
conjunto das condições da vida social que 
permitem, tanto aos grupos como a cada 
membro, alcançar mais plena e facilmente a 
própria perfeição - se torne hoje cada vez mais 
universal e que, por esse motivo, implique 
direitos e deveres que dizem respeito a todo o 
gênero humano. 

A nota 4 cita GS 26: 

7. Ao lado do bem individual, existe 
um bem ligado à vida social das 
pessoas: o bem comum. É o bem 
daquele “nós - todos”, formado por 
indivíduos, famílias e grupos 
intermédios que se unem em 
comunidade social,[4] [...] 

 

Nesta primeira referência da Caritas in Veritate vemos exposto o princípio do bem 

comum. Sendo este um dos princípios basilares da DSI, o texto da encíclica de Bento XVI faz 

referência ao número 26 da Gaudium et Spes, onde podemos observar que o apelo dos padres 

conciliares, já naquele tempo, propunham o “bem comum” como princípio norteador de toda 

a humanidade. Este princípio concorre para uma estrutura que respeite cada um dos cidadãos 

singulares, dotando-o de direitos e deveres. Apresentar esse princípio diante do sistema 
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neoliberal vigente, que tem seu coração na expressão máxima do capitalismo financeiro, é 

continuar a mesma exigência ética que a Constituição Pastoral trará como fruto de toda a 

tradição social da Igreja que nasce com as Escrituras Sagradas.  

Gaudium et Spes 
Texto do documento 

Caritas in Veritate 
Notas-referências 

36. No entanto, muitos dos nossos 
contemporâneos parecem temer que a íntima 
ligação entre a atividade humana e a religião 
constitua um obstáculo para a autonomia dos 
homens, das sociedades ou das ciências. Se 
por autonomia das realidades terrenas se 
entende que as coisas criadas e as próprias 
sociedades têm leis e valores próprios, que o 
homem irá gradualmente descobrindo, 
utilizando e organizando, é perfeitamente 
legítimo exigir tal autonomia. Para além de 
ser uma exigência dos homens do nosso 
tempo, trata-se de algo inteiramente de 
acordo com a vontade do Criador. Pois, em 
virtude do próprio fato da criação, todas as 
coisas possuem consistência, verdade, 
bondade e leis próprias, que o homem deve 
respeitar, reconhecendo os métodos 
peculiares de cada ciência e arte. Por esta 
razão, a investigação metódica em todos os 
campos do saber, quando levada a cabo de 
um modo verdadeiramente científico e 
segundo as normas morais, nunca será 
realmente oposta à fé, já que as realidades 
profanas e as da fé têm origem no mesmo 
Deus. 

A nota 10 cita GS 36: 

9. A Igreja não tem soluções técnicas para 
oferecer e não pretende “de modo algum 
imiscuir-se na política dos Estados”; mas tem 
uma missão ao serviço da verdade para 
cumprir, em todo o tempo e contingência, a 
favor de uma sociedade à medida do homem, 
da sua dignidade, da sua vocação. [10]  

A segunda nota da Encíclica se refere ao parágrafo 36 da Constituição Pastoral. Lendo 

os dois documentos encontramos uma lode à Verdade e a Liberdade. Na Gaudium et Spes, os 

padres conciliares nos convidam a não ter medo da verdade. A autonomia das realidades 

terrestres não deveria nos amedrontar, mas deveríamos oferecer elementos necessários para a 

formação de uma consciência reta através do uso da razão. Com isso, toda pesquisa, 

descoberta, conquista; toda autonomia não poderia jamais ser contrária à fé, pois tudo tem sua 

origem no mesmo Deus. Bento XVI reforça o mesmo princípio quando vincula esta verdade e 

liberdade à questão da globalização. A grande interdependência traz em si um risco, porém, 

será o amor que, iluminado pela razão e pela fé, poderão apontar as medidas para a construção 

de uma sociedade mais humana. Como podemos ver a Igreja jamais deverá se posicionar em 

campo técnico ou em política de Estado diretamente, mas através desse iluminar, oferecer 



88 | GAUDIUM ET SPES: DIÁLOGO PERMANENTE COM O MUNDO 
 

subsídios, ou dinamizar as consciências que ela indiretamente influencia. Muitos homens e 

mulheres pautam seu compromisso social a partir da iluminação que recebem do Magistério 

da Igreja. 

Gaudium et Spes 
Texto do documento 

Caritas in Veritate 
Notas-referências 

22. Na realidade, o mistério do homem só no 
mistério do Verbo encarnado se esclarece 
verdadeiramente. Adão, o primeiro homem, 
era efectivamente figura do futuro, isto é, de 
Cristo Senhor. Cristo, novo Adão, na própria 
revelação do mistério do Pai e do seu amor, 
revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a 
sua vocação sublime. Não é por isso de 
admirar que as verdades acima ditas tenham 
n'Ele a sua fonte e n'Ele atinjam a plenitude. 
“Imagem de Deus invisível”. 

A nota 45 cita GS 22: 

18. [...] mas contando apenas com Cristo, a 
Quem há de fazer referência toda a autêntica 
vocação ao desenvolvimento humano 
integral. O Evangelho é elemento fundamental 
do desenvolvimento, porque lá Cristo, com “a 
própria revelação do mistério do Pai e do seu 
amor, revela o homem a si mesmo”. [45] 

Bento XVI afirma que, para o desenvolvimento integral, é necessário o respeito à 

verdade. Ele remete à Populorum Progressio, onde Paulo VI diz que desenvolvimento 

autêntico significa uma promoção da pessoa em sua integralidade. Esse conceito de 

desenvolvimento atesta o valor desta pessoa e a fé cristã compreende este desenvolvimento a 

partir do Cristo. A Gaudium et Spes afirma que, em Cristo, todas as verdades se encontram, 

pois sendo Ele a imagem do Deus invisível é também homem perfeito. Neste parágrafo da 

Constituição Pastoral os padres conciliares dizem que isto vale “não somente para os cristãos, 

mas também para todos os homens de boa vontade, em cujo coração trabalha a graça de modo 

invisível”. E, sendo filhos no Filho, fomos impelidos pelo Espírito a dizer Abba! Pai! Isto 

exige dos cristãos a busca por um mundo transformado pelo testemunho de fé. Exige a busca 

de um desenvolvimento que contemple todas as pessoas na sua integralidade, refletida 

primeira como imago Dei e, posteriormente, como irmãos através do mistério da encarnação. 

A consequência disso é que experimentamos a realidade da paternidade divina. Fica evidente, 

assim, como a Igreja e o mundo estão intimamente unidos e vivendo suas próprias 

identidades.  

Com isso, o desenvolvimento toma uma importância muito grande. Como é possível 

aceitar que imagens de Deus; que irmãos, filhos do mesmo Pai, possam sofrer a negação de 

suas identidades mais profundas? Os dois documentos coincidem porque estes 

questionamentos fazem parte da própria doutrina católica fundamentada nas Sagradas 

Escrituras e na Tradição da Igreja. 
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Gaudium et Spes 
Texto do documento 

Caritas in Veritate 
Notas-referências 

63. Também na vida econômica e social se 
devem respeitar e promover a dignidade e a 
vocação integral da pessoa humana e o bem 
de toda a sociedade. Com efeito, o homem é 
o protagonista, o centro e o fim de toda a 
vida econômico-social. Mas não faltam 
motivos de inquietação. Não poucos 
homens, com efeito, sobretudo nos países 
econòmicamente desenvolvidos, parecem 
dominados pela realidade econômica; toda a 
sua vida está penetrada por certo espírito 
economístico tanto nas nações favoráveis à 
economia coletiva como nas outras. No 
preciso momento em que o progresso da 
vida econômica permite mitigar as 
desigualdades sociais, se for dirigido e 
organizado de modo racional e humano, 
vemo-lo muitas vezes levar ao agravamento 
das mesmas desigualdades e até em algumas 
partes a uma regressão dos socialmente 
débeis e ao desprezo dos pobres. Enquanto 
multidões imensas carecem ainda do 
estritamente necessário, alguns, mesmo nas 
regiões menos desenvolvidas, vivem na 
opulência e na dissipação. Coexistem o luxo 
e a miséria. Enquanto um pequeno número 
dispõe dum grande poder de decisão, muitos 
estão quase inteiramente privados da 
possibilidade de agir por própria iniciativa e 
responsabilidade, e vivem e trabalham em 
condições indignas da pessoa humana.  

A nota 61 cita GS 63: 

25. Queria recordar a todos, sobretudo aos 
governantes que estão empenhados a dar um perfil 
renovado aos sistemas econômicos e sociais do 
mundo, que o primeiro capital a preservar e 
valorizar é o homem, a pessoa, na sua 
integridade: “com efeito, o homem é o 
protagonista, o centro e o fim de toda a vida 
econômico-social”. [61] 

Esta talvez seja, de todas as referências, a que mais evidencia a continuidade entre a 

Caritas in Veritate e a Gaudium et Spes. O documento conciliar evidencia neste parágrafo que 

as desigualdades aumentam, gerando um distanciamento cada vez maior entre grupos 

humanos. Alguns vivem em uma situação de miséria, indigna, enquanto outros em grande 

opulência. Estas disparidades se estendem nas diversas categorias sociais e dentro do mesmo 

país. A Constituição Pastoral já alertava para uma reforma das estruturas e principalmente 

para uma mudança de mentalidade diante da vida. Para estabelecer o diálogo com o mundo 

foi necessário não só conhecê-lo, mas também a coragem de dizer onde ele errava. Nessa 

ousadia, o documento conciliar enfrentou as estruturas que se consolidavam através, não 

somente da exploração, mas, principalmente, no fato de implantar de modo subliminar uma 
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cultura cada vez mais individualista, onde a pessoa centrada em si mesma não conseguisse 

perceber o desastre humano que estava ocorrendo.  

A Caritas in Veritate, seguindo a mesma intuição conciliar, percebe o mundo atual e 

sente a dificuldade de se alcançar uma sociedade justa socialmente. Quando o papa analisa o 

mercado dentro do processo de globalização, constata o giro que os países ricos fazem em 

busca de novas áreas onde possam alcançar novos lucros. Com isso, instalou-se novas formas 

de competição, onde claramente os povos mais pobres eram os mais atingidos. E não só eles, 

mas também as ilhas de pobreza existente nos próprios países de economias centrais. Esse 

giro trouxe empobrecimento para diversas classes como a dos trabalhadores que perderam 

direitos conquistados ao longo de séculos à custa de muita luta e mesmo, de tantos que 

entregaram suas próprias vidas pela causa da justiça. A grande insistência é em afirmar que a 

pessoa é o centro de qualquer instituição, seja ela qual for. Como podemos perceber a 

continuidade documental também se encontra aqui. 

 

 

Gaudium et Spes 
Texto do documento 

Caritas in Veritate 
Notas-referências 

82.  É, portanto, claro, que nos devemos 
esforçar por todos os meios por preparar os 
tempos em que, por comum acordo das 
nações, se possa interditar absolutamente 
qualquer espécie de guerra. Isto exige, 
certamente, a criação duma autoridade 
pública mundial, por todos reconhecida e 
com poder suficiente para que fiquem 
garantidos a todos a segurança, o 
cumprimento da justiça e o respeito dos 
direitos. Porém, antes que esta desejável 
autoridade possa ser instituída, é necessário 
que os supremos organismos internacionais 
se dediquem com toda a energia a buscar os 
meios mais aptos para conseguir a 
segurança comum. Já que a paz deve antes 
nascer da confiança mútua do que ser 
imposta pelo terror das armas, todos devem 
trabalhar por que se ponha, finalmente, um 
termo à corrida aos armamentos e por que 
se inicie progressivamente e com garantias 
reais e eficazes, a redução dos mesmos 

A nota 148 cita GS 82: 

67 [...] comprometer-se na realização de um 
autêntico desenvolvimento humano integral 
inspirado nos valores da caridade na verdade. 
Além disso, tal Autoridade deverá ser 
reconhecida por todos, gozar de poder efetivo 
para garantir a cada um a segurança, a 
observância da justiça, o respeito dos direitos. 
[148] 
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armamentos, não unilateral evidentemente, 
mas simultânea e segundo o que for 
estatuído 

 

Novamente os dois documentos apelam para uma autoridade supranacional, que tenha 

credibilidade suficiente para ter, não somente respeito de todas as nações, mas que tenha peso 

suficiente de influência. O que se constata hoje é que a sonhada idéia conciliar, defendida com 

galhardia por Paulo VI, concretizada na ONU não cumpriu totalmente o papel específico que 

lhe cabia: ser um fórum de discussão e debate mas também de busca de equilíbrio econômico 

e de desenvolvimento entre as nações. Hoje a ONU está sob o comando dos países de 

hegemonia econômica e também de poderio militar. O clamor por uma verdadeira autoridade 

que crie verdadeiros vínculos com os países é urgente e mais do que nunca necessário. Está 

aqui em jogo a paz no mundo e a defesa do próprio planeta. 

 

 

Gaudium et Spes 
Texto do documento 

Caritas in Veritate 
Notas-referências 

14. O homem, ser uno, composto de corpo e 
alma, sintetiza em si mesmo, pela sua 
natureza corporal, os elementos do mundo 
material, os quais, por meio dele, atingem a 
sua máxima elevação e louvam livremente o 
Criador (5). Não pode, portanto, desprezar a 
vida corporal; deve, pelo contrário, 
considerar o seu corpo como bom e digno de 
respeito, pois foi criado por Deus e há de 
ressuscitar no último dia. Todavia, ferido 
pelo pecado, o homem experimenta as 
revoltas do corpo. É, pois, a própria 
dignidade humana que exige que o homem 
glorifique a Deus no seu corpo (6), não 
deixando que este se escravize às más 
inclinações do próprio coração. Não se 
engana o homem, quando se reconhece por 
superior às coisas materiais e se considera 
como algo mais do que simples parcela da 
natureza ou anônimo elemento da cidade dos 
homens. Pela sua interioridade, transcende o 
universo das coisas: tal é o conhecimento 
profundo que ele alcança quando reentra no 

A nota 156 cita GS 14: 

75. Além do crescimento material, o 
desenvolvimento deve incluir o espiritual, 
porque a pessoa humana é « um ser uno, 
composto de alma e corpo »[156], nascido do 
amor criador de Deus e destinado a viver 
eternamente. [156] 
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seu interior, onde Deus, que perscruta os 
corações (7), o espera, e onde ele, sob o 
olhar do Senhor, decide da própria sorte. Ao 
reconhecer, pois, em si uma alma espiritual e 
imortal, não se ilude com uma enganosa 
criação imaginativa, mero resultado de 
condições físicas e sociais; atinge, pelo 
contrário, a verdade profunda das coisas. 

Nesta última referência nos deparamos com um dado muito interessante. Os dois 

textos se encontram em uma perspectiva circular. O texto conciliar se refere à constituição da 

pessoa e está no início do documento enquanto o texto do papa fala sobre a dimensão 

antropológica da questão social e está no fim do documento. A Gaudium et Spes afirma 

categoricamente que a pessoa, em sua integralidade, é superior ao mundo material. O seu 

interior é maior que o todo o universo. Esta interioridade se revela quando este homem e esta 

mulher se reencontram no interior do seu coração com o próprio Deus que os aguarda. Do 

mesmo modo, guardando as devidas proporções determinadas pelo tempo que separa os dois 

documentos, Bento XVI nos diz, sobre este mesmo homem e mulher, que tem a mais refinada 

técnica em suas mãos. Hoje a possibilidade de manipular a vida de muitas formas, levou esse 

homem e mulher a acreditar que chegaram às raízes dos mais profundos mistérios. O papa 

afirma que, hoje, a questão social se tornou radicalmente antropológica. Uma cultura de 

morte se apodera da humanidade. As diversas formas de degradação humana são expostas 

diariamente diante de uma humanidade que aparentemente perdeu a sensibilidade perceptiva e 

crítica. Parece-nos que o questionamento que Bento XVI coloca neste parágrafo da Caritas in 

Veritate encontra sua resposta no início da Gaudium et Spes. Poderemos encontrar as 

respostas para um desenvolvimento justo e equilibrado, resgatando pessoas e o próprio 

planeta, se tivermos a mesma ousadia que os padres conciliares tiveram quando colocaram a 

Igreja em diálogo com o mundo. O que talvez seja necessário nesse momento da história 

humana é encontrar as formas de estabelecer um diálogo entre as espiritualidades que estão 

dentro de cada pessoa para que juntas possam buscar compreender novamente este mundo em 

mudança constante.  

Em toda a Caritas in Veritate podemos perceber a presença da Constituição Pastoral 

Gaudium et Spes, ainda que não haja referências específicas. As principais categorias da 

Constituição Pastoral atravessam todo o documento. O desenvolvimento necessita de um 

humanismo verdadeiro, aquele que se abre ao Absoluto; uma vocação que responda a esse 

apelo em liberdade e responsabilidade; uma vocação social que busque um desenvolvimento 

humano fundamentado na fraternidade. Os “sinais dos tempos” retornam também na encíclica 
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de Bento XVI. Diante do mundo visto pelo papa, uma profunda reflexão nasce de uma 

verdade da qual não se pode negar e nem fugir: a vida é um dom! 

 

 



EPÍLOGO CONCLUSIVO 

 

 

Um homem caminhava pelo deserto. De longe viu uma 
misteriosa figura aparecer no horizonte. Pensou que fosse um 
animal feroz. Não conseguia prosseguir: temia que o animal 
pudesse segui-lo e agredi-lo. Aproximando-se cautelosamente, 
percebeu que não era um animal, mas um homem, e acalmou-
se. Todavia, podia ser um inimigo, um adversário ou um 
bandido. Mas, aproximando-se um pouco mais, começou a 
distinguir o rosto e, quando estava a poucos passos dele, 
descobriu que era seu irmão. 

Conto Tibetano   

 

 

1. Conclusão 

No início desta pesquisa nos colocamos interrogações que se referiam à atualidade da 

Constituição Pastoral Gaudium et Spes. A pergunta geradora de toda esta pesquisa era se sua 

estrutura de redação teria ainda a capacidade de dar consistência ao diálogo com esse mundo 

tão diferente daquele dos anos 60. Outra pergunta era se seus temas de interesse já não seriam 

ultrapassados, hoje? Fazíamos o questionamento se seria anacrônico citar a Gaudium et Spes 

em nossos discursos e debates? Seria um documento ultrapassado? Foi para aquele tempo um 

documento esplendoroso, mas agora teria ainda sentido ser citá-lo em nossos debates como 

referência? Todos esses questionamentos surgiram a partir do impacto causado por 

comentários depreciativos em relação à Constituição Pastoral e ao próprio Concílio Vaticano 

II. Decidimos verificar a consistência teórica destas críticas. Depois de percorrermos, nestes 

dois capítulos, a história que antecedeu a tessitura da Constituição Pastoral e de termos feito a 

análise do período posterior a sua publicação, julgamo-nos em condições de responder as 

dúvidas colocadas. 

Podemos afirmar que, apesar de terem se passado quase cinquenta anos de sua 

publicação, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes é atual, pertinente e necessária para a 

Igreja e para o mundo do século 21. As intuições e leituras em relação ao mundo dos anos 60, 
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salvaguardando as mudanças epocais, permanecem atuais. Parece-nos que as razões de fundo 

não mudaram. Mudaram sim os cenários. Atualizaram-se as ciências. Modernizaram-se as 

tecnologias, porém a essência humana não mudou. Os problemas de fundo continuam os 

mesmos, com roupagens diferentes. Sem dúvida que esse homem e mulher conquistaram 

novos caminhos que naquele tempo apenas se anunciavam, os problemas se tornaram mais 

complexos, mas as raízes dos problemas atuais continuam na espetacular pessoa humana, 

capaz de mudar sua vida e seu destino. 

Quando já se começava a anunciar a impossibilidade da utilização da Constituição 

Pastoral para nossos enfrentamentos pastorais diante dos novos problemas sociais; quando se 

buscavam novos ou alternativos documentos para dialogar com a sociedade hodierna, o papa 

Bento XVI, na profundidade de seu conhecimento teológico nos brinda com a Caritas in 

Veritate, reafirmando não só a excelência da Gaudium et Spes, como também a atualidade do 

Vaticano II. A categoria do diálogo permanece como profundamente necessária. A Igreja 

jamais poderá retornar ao período de clausura dentro dos muros leoninos. Ela precisará 

sempre mais compreender este mundo onde deve se fazer presente a partir da sua vocação de 

ser sacramento de salvação, ou seja Lumen Gentium – luz para os povos.  

Na Gaudium et Spes encontramos a atualidade da antropologia cristã que nos impele a 

ir ao encontro de cada homem e mulher situados historicamente com suas alegrias e 

esperanças, testemunhando a veracidade da presença das sementes do Verbo. A linguagem do 

documento não obstaculariza o espírito que o sustenta, nem diminui o seu impacto. O que nos 

cabe é a sua decodificação, para que seja compreendido na realidade de hoje. Esta é uma 

tarefa para os teólogos e teólogas, comprometidos com o Reino. A Gaudium et Spes continua 

a ser um firme alicerce onde todos aqueles que têm a consciência do seu compromisso 

batismal, devem se basear para construir o mundo querido por Deus. 

As multidões ainda continuam como ovelhas sem pastor. A intuição da Gaudium et 

Spes é justamente mostrar, através do compromisso da Igreja, o Bom Pastor que escuta o seu 

povo, que vai em busca de seu resgate. Bom Pastor que se mostra vigilante com seu povo, 

solidário com seus sofrimentos, que está presente na procura de soluções. Um Bom Pastor que 

cuida preferencialmente dos mais desvalidos, dos que esperam a mão segura para ajudá-los, 

como Virgilio fez com Dante, ao atravessar o inferno, fruto da injustiça humana. Na verdade, 

o documento conciliar é um elo entre o ontem e o hoje. 



96 | BIBLIOGRAFIA 
 

2. Balanço 

Não poderíamos deixar de fazer um balanço. Entre o texto e a vida real sabemos que 

existe um longo espaço. Respondidas as questões de fundo dessa pesquisa, cabe-nos fazer 

uma avaliação geral da aplicação do documento. Tornamo-nos adultos junto com tantos 

companheiros e companheiras de estrada e sabemos que nem tudo é poesia e alegria. A beleza 

do documento esbarra na sua aplicação na base da Igreja. As intuições conciliares e, 

principalmente, as orientações pastorais do documento conciliar nem sempre foram ou são 

seguidos. Infelizmente, muitas vezes o que prevaleceu e prevalece ainda é falta de fidelidade à 

tudo que foi refletido intensamente e proposto para que a Igreja fosse uma Igreja do diálogo. 

O que percebemos é que parte da Igreja prefere manter um status pré-conciliar. Muitas são as 

interpretações dadas negando a sua herança cristã, fugindo do destino que nos cabe, do pão 

partilhado. Fechando-nos aos apelos de Deus, iludindo-nos com uma fachada religiosa 

descomprometida com uma Igreja ad extra, muitos não entenderam que a própria auto-

definição da Igreja mudou. Insistem em uma Igreja exclusivamente estruturada na vida 

sacramental, em uma perspectiva ad intra.  

Surgiram movimentos com ênfase na espiritualidade. Novos grupos apareceram, 

muitos dele se restringindo a legitimar o seguimento de um Deus mágico. Muitos ignoram a 

dimensão horizontal da cruz. É claro que, dentro dessa perspectiva, o compromisso com as 

coisas do mundo corre o risco de ficar esquecido ou mesmo perdido dentro desse tipo de 

experiência eclesial. A tendência é privilegiar muito mais a relação intimista que a 

comunitária. Daí a dificuldade de muitos em digerir a “opção preferencial pelos pobres”. Foi 

emblemática a expectativa de alguns de que Bento XVI daria o “tiro de misericórdia” nesta 

opção tipicamente latino-americana, em seu discurso inaugural em Aparecida. De fato 

aconteceu o contrário. O papa reafirmou a “opção preferencial pelos pobres” citando, de 

modo surpreendente, a mesma fundamentação bíblica que a originou em Medellín: “A opção 

preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por 

nós, para enriquecer-nos com sua pobreza” (cf. 2 Cor 8, 9).121

Outro dado é o surgimento de uma mídia católica, especialmente as TVs, que em geral 

reforça essa dimensão intimista. A profecia continua tendo baixo índice de audiência. O que 

de fato faz “sucesso” é a espetacularização da fé. Fato notório é o crescimento da música 

católica, mesmo fora do âmbito das igrejas. Existe um processo velado de idolatria de 
                                                       

121 Discurso Inaugural proferido pelo Papa Bento XVI na Sessão Inaugural dos Trabalhos da V CELAM, 3. 
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pessoas. Enquanto o Documento de Aparecida insiste na categoria discípulo-missionário, o 

que vemos é uma legião de fãs de “Jesus”.  

Observamos também, ainda nas TVs católicas, uma afirmação do agir cristão baseado 

quase que exclusivamente no “ser bom”. É claro que se colocarmos diante de nós um espelho 

encontraremos pessoas “boas”. Sem dúvida a grande maioria dos cristãos são pessoas “boas”, 

sim! Porém, se tirarmos este espelho e em seu lugar colocarmos o próximo - o mais 

pequenino de todos os irmãos - então a resposta não será tão simples assim. É o outro que me 

diz realmente quem eu sou e em quem verdadeiramente coloco a minha fé. Procura-se, como 

o jovem rico, cumprir os mandamentos. Mas com qual lente fazemos a leitura dos 

mandamentos? Qual hermenêutica usada? Sabemos sim, que dependendo da interpretação 

feita dos textos sagrados podemos simplesmente nos distanciar ao invés de mergulharmos na 

Palavra. É necessário um mergulho em águas mais profundas. A proposta do Evangelho passa 

pela relacionalidade. Porém, vemos uma acentuação exagerada da individualidade. 

Um aspecto importante é a renúncia subliminar das intuições conciliares por parte da 

hierarquia. Nem sempre alguns pastores fazem do seu pastoreio uma forma de resgatar a 

dignidade humana de tantas pessoas que foram confiadas a eles. Em muitos lugares vimos, 

praticamente, desaparecer os movimentos sociais organizados para as conquistas necessárias 

para essa vida digna e plena. São muitas as paróquias em que as pastorais sociais ainda 

permanecessem na teimosia de leigos e leigas que não se conformam com o divórcio entre fé 

e vida. Também é verdade que parte do laicato, formados e condicionados a uma 

espiritualidade individualista, não conseguem perceber a responsabilidade radical que o 

seguimento de Jesus exige.  

Muitos vivem somente o Jesus glorioso enquanto que a prática por Ele ensinada se 

dilui em um emaranhado de normas e leis desencarnadas. Esquecem que a morte de cruz foi o 

resultado de uma opção de vida. Em uma sociedade como a nossa, como apresentar o aparente 

fracasso do Mestre? Aqui poderíamos compreender que uma Igreja que dialoga a partir da 

vida de um “aparente fracassado” também pode ser vista como uma Igreja fracassada. O 

mundo com o qual temos o desafio de dialogar está submetido a princípios que mostram 

sempre a vitória do líder. O líder tem que ser sempre um vencedor dentro dos parâmetros 

estabelecidos por este mesmo mundo. Este mundo quer ver o belo que ele mesmo determinou. 

Aqui nos defrontamos com um dos problemas na empatia com o Cristo. Nós apresentamos 

um derrotado a uma sociedade que está acostumada a se distrair com os grandes heróis; 
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alguém que tem o poder visível. Jesus pode ser conhecido através da fé; uma fé inteligente; 

uma fé que pensa, que rechaça o engodo. Talvez este seja um dos grandes desafios para a 

Igreja que rejeita o dualismo entre fé e vida. 

 Porém, é preciso dizer também que a Gaudium et Spes tem seus limites. Verificar a 

sua atualidade é uma tarefa que estará sempre inacabada. Sempre haverá alguma coisa para 

ser submetida a um aggiornamento. Afinal, sempre teremos que determinar qual é o nosso 

lugar no mundo em que vivemos. Muitas críticas foram feitas e talvez até possa ter ocorrido 

uso indevido do documento. Porém, não podemos negar o Espírito que a criou e a sua 

vitalidade interior. 

3. Perspectivas: O casulo e a borboleta 

Duas lagartas teceram cada uma o seu casulo. Naquele ambiente 
protegido e seguro se transformaram em duas lindas borboletas. Quando 
chegou a hora de deixarem o casulo e saírem para voar livremente, uma 
delas, sentindo-se frágil e pequena,  começou a pensar que a vida lá fora 
tinha muitos perigos. Pensou que poderia ser presa por um colecionador, 
ou despedaçada, ou mesmo comida por um pássaro; que talvez um raio 
pudesse lhe atingir e, além disso, poderia molhar suas pequeninas asas na 
chuva. A primavera está acabando. Aonde iria encontrar o néctar? A 
borboleta tinha medo e tinha razões para tê-lo e assim decidiu não voar. 
Preferiu a segurança do casulo. Porém, ali ela não teria como sobreviver, 
pois era tempo de sair. O casulo a manteve segura pelo tempo necessário 
para a sua formação. Resultado: morreu desnutrida, sem alimento e 
enclausurada pelo mundo que ela mesma tinha construído. A outra 
borboleta também tinha medo. Sabia que muitas borboletas morriam no 
primeiro dia de vôo. Mas amou a liberdade mais que os todos os medos e 
assim partiu em direção a todos os perigos. Preferiu ir em busca da única 
coisa que determinava sua essência.122

É preciso voar em busca da nossa essência. É preciso uma Igreja que busque, 

incansavelmente, sua essência. Cremos que o Concílio Vaticano II, através da sua 

Constituição Pastoral Gaudium et Spes, foi para a Igreja a borboleta que decidiu enfrentar 

todos os perigos, todas as ameaças em busca de viver a sua essência; uma Igreja que pela sua 

natureza jamais poderá deixar de dialogar com o mundo em qualquer momento de sua 

história; uma Igreja que deverá renunciar à segurança de seu casulo, tecido por séculos de 

história e se lançar como rede viva nas mãos do Pescador; uma Igreja que deverá ter a 

coragem necessária de testemunhar o Amor maior diante de todas as tentações de poder e de 

glória. Uma Igreja solidária que se faz pequena junto com pequenos. Uma Igreja que não 

                                                       
122 CURY Augusto, O vendedor de sonhos, cap.25. Audiobook.Ed. Plugme.2009. 
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tenha medo da cruz. Uma Igreja que estabeleça vínculos fundamentados na vida plena que o 

Cristo Mestre propôs. 

3.1 Uma Igreja Samaritana 

Apresentamos como texto inspirador desta pesquisa a Parábola do Bom Samaritano. 

Não pretendemos nenhum estudo exegético do texto, mas gostaríamos de concluir com a 

reflexão que nos serviu de inspiração desde o início deste trabalho. Logo no início do texto, 

um doutor da lei pergunta a Jesus sobre o que ele devia fazer para ganhar a vida eterna. Jesus 

responde com outra pergunta: Que está escrito na lei? Como é que lês? Deparamo-nos com 

uma grande inquietação. O modo como lemos o texto sagrado poderá, ou não nos conduzir a 

um modo de agir que correspondam as exigências reais do seguimento levando a construção 

do Reino. O lugar teológico de onde possamos responder a interrogação feita por Jesus 

determinará nossa resposta. A resposta dada pelo doutor da lei é correta: Amarás o Senhor teu 

Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu 

pensamento; e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus confirma positivamente a resposta e 

categoricamente afirma que agindo assim encontraria a vida eterna. Em seguida, o texto diz 

que querendo justificar-se o doutor da lei lança ainda outra pergunta: E quem é o meu 

próximo? Parece até estranho para quem conhece a lei não saber quem é o próximo, não?! 

Pacientemente Jesus conta a parábola conhecida por todos.   

A questão que nos inquieta teologicamente neste episódio e em toda a vida de Jesus é 

que ele não anunciou a si mesmo, mas ao Reino. É claro que concordamos que o Reino se 

identifica com a sua pessoa, porém a dinâmica deste anúncio passa pela alteridade, pela 

relacionalidade, pela solidariedade. Esta é a grande intuição da Gaudium et Spes. A Igreja se 

arrisca solidariamente no diálogo com o mundo. O risco de ir ao encontro deste mundo 

secular, tão diferente e às vezes hostil, é atual. Continua sendo um desafio. Podemos ser uma 

“Igreja boa”; podemos ser uma “Igreja observante da lei”; podemos até ser muito “católicos”, 

mas somente seremos verdadeiramente cristãos se formos uma Igreja-samaritana, que tem 

coragem de “esquecer-se de si”, “vender” seus bens, optar pelos pobres e assumir a profecia 

como estilo de vida. Isto é uma “Igreja que ama”! 

Entendemos que a perspectiva que a Gaudium et Spes nos lega é de uma luta amorosa 

que não se concluirá enquanto houver um dos pequeninos do Mestre tendo sua dignidade 

aviltada. Cremos que não será uma luta fácil. Somos tentados a diluir a voz conciliar, a deixar 

cair no esquecimento todas as novidades que o novo ar que entrou pelas janelas e portas 
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abertas permitiram acontecer. Os mecanismos da memória humana insistem em esquecer a 

grandeza de um momento extraordinário da Igreja. Às vezes queremos voltar para nosso 

casulo. Seria mais cômodo, porém mortal. O imperativo - segue-me! - continua sendo o 

desafio para todos na construção do Reino. 

A Constituição Pastoral é, portanto, atualíssima. O Vaticano II será sempre atual 

porque os desafios que ele enfrentou continuam presentes. Não conseguimos colocar todo o 

Concílio em marcha. Já tivemos grandes sinais. Muitas borboletas decidiram voar. A história 

humana é marcada por tantos que não se escusaram de sua responsabilidade de dar vida a este 

mundo. O Senhor da História ainda não nos disse que a missão foi cumprida. Recusamo-nos a 

morrer no casulo que nega a vida. 

A Igreja dos nossos sonhos continuará a ser construída enquanto tivermos a 

capacidade de sonhar. Nosso sonho não é utópico, porque não caminhamos para lugar 

nenhum. Nosso topos é a terra da promessa. Como diz a canção que animou tantas lutas 

populares: “Irá chegar um novo dia; um novo céu, uma nova terra...”.123

Nossos sonhos se fundamentam nas palavras do Cristo que disse: eis que faço novas 

todas as coisas. Outro mundo é possível; outro jeito de ser Igreja também! Nossa luta não é 

triste nem desesperada. Sabemos em quem colocamos nossa confiança. Por isso perseveramos 

lutando na alegria e na esperança, na Gaudium et Spes! 

 

                                                       
123 Canção de Vera Lúcia Nascimento. 
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