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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo realizar uma análise de dois documentos oficiais do 

cristianismo promulgados nas décadas de 1960-1970, a saber, a Constituição Pastoral 

Gaudium et Spes no catolicismo, e o Pacto de Lausanne, no protestantismo, tendo como eixo 

a questão da pobreza na América Latina, pela metodologia da pesquisa bibliográfica e 

documental. Utilizou-se como referenciais teóricos principais a sociologia de Max Weber 

para análise das motivações por trás dos documentos e a missiologia de David Bosch que 

orientaram o estudo dos contextos históricos e teológicos. A dissertação foi estruturada em 

três capítulos. No primeiro, foram verificados os contextos que definiram a concepção do 

cristianismo quanto à missão da Igreja no século XIX, e analisada a maneira como as duas 

vertentes cristãs se posicionavam quanto à questão da pobreza. O segundo capítulo analisa os 

dois documentos e seu contexto social, político, econômico de meados do século XX e 

identifica a concepção de pobreza dentro do contexto de missão em novo paradigma, a missio 

Dei, para ambas as vertentes cristãs, identificando a pobreza como um problema institucional 

e estrutural. No terceiro capítulo, são analisadas as implicações teóricas e as contradições que 

o novo paradigma acarreta para a questão da pobreza das populações latino-americanas, as 

repercussões práticas com a organização das Comunidades Eclesiais de Base, da Teologia da 

Libertação e da Teologia da Missão Integral. 

 

Palavras Chaves: cristianismo, missão da Igreja, pobreza, Pacto de Lausanne, Gaudium et 

Spes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study was to analyze two official documents of Christianity 

promulgated in the 1960s and 1970s, namely the Pastoral Constitution Gaudium et Spes in 

Catholicism and the Lausanne Covennant in Protestantism, with a focus on poverty in Latin 

America, using a bibliographical and documentary research methodology. Main theoretical 

references included the sociology of Max Weber in analyzing the motivations behind the 

documents, and the missiology of David Bosch to study the historical and theological 

contexts. 

The dissertation is structured in three chapters. In the first, we analyse the context that 

defines the conception of Christianity regarding the mission of the church in the nineteenth 

century, as well as the way in which the two Christian perspectives viewed the question of 

poverty. The second chapter analyzes the two documents and their social, political, and 

economic context of the mid-twentieth century and identifies the conception of poverty within 

the mission context in a new paradigm, missio Dei, which classifies poverty as an institutional 

and structural problem in both Christian perspectives. In the third chapter, we analyze the 

theoretical implications and the contradictions that the new paradigm brings to the question of 

the poverty of the Latin American populations, the practical repercussions with the 

organization of the Ecclesial Base Communities, Liberation Theology and Theology of the 

Integral Mission . 

 

Keywords: christianity, Church mission, poverty, Lauzanne Covennant, Gaudium et Spes. 
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Introdução 
 

 

Conhecemos pessoalmente René Padilla num Congresso da Rede Miqueias em Vitória, 

Espírito Santo, em junho de 2017. Aos oitenta e cinco anos, o teólogo equatoriano consentiu 

em tirar algumas dúvidas que ainda nos restavam nesta pesquisa sobre o Pacto de Lausanne 

(PL) e a Constituição Pastoral Gaudium et Spes1 sobre a Igreja no mundo de hoje (GS) 

buscando conexão entre estes documentos oficiais do cristianismo na sua concepção de 

pobreza. Quando lançamos a pergunta: “a superação da pobreza é possível?” Padilla nos 

contou sua história de vida, seu exemplo pessoal, humilde, partilhado no saguão daquele hotel 

em Vitória, que deu corpo à mensagem que ele vinha defendendo desde o final da década de 

60, e em especial na palestra proferida no Congresso de Lausanne, em 1974, diante da 

pergunta de um dos congressistas que indagava o que a Igreja pode fazer, já que os problemas 

são tão grandes: 

A igreja não foi chamada para resolver todos os problemas, mas para ser fiel 
a Deus com aquilo que ela tem. A maior contribuição que a igreja pode fazer 
ao mundo é ser tudo o que ela deve ser. (PADILLA, 2014, p.82) 

A fala simples resgatada pela memória de experiências pessoais e transmitida oralmente 

contrastava com a objetividade da pesquisa teórica e bibliográfica de documentos oficiais que 

iniciávamos por fazer. Entretanto, Padilla, como tantos outros expoentes de documentos 

oficiais, representam muito mais do que palavras que pretendem normatizar a religião. A 

religião em suas inúmeras ramificações, nasce mesmo é na história e nas demandas do povo 

comum ao qual pertencemos. Quase cinquenta anos de defesa engajada da missão integral, 

fazendo uma revisão teórica que pretendesse mudar a mentalidade de pobreza que nos 

paralisa nos continentes de povos empobrecidos, o teólogo que se levantou numa plenária de 

mais de três mil pessoas para confrontar o pensamento hegemônico no Congresso de 

Lausanne coloca como base para responder nossa pergunta a sua própria experiência pessoal, 

transformada pela oportunidade de uma família que acreditou na possibilidade de mudança.  

                                                
1 A expressão em latim significa “alegria e esperança”. 
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Que dizer, então, dos sacerdotes e religiosas que caminharam junto dos fiéis nos 

meandros da ditadura militar, arrancando os que puderam das garras de torturadores, como 

Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Hélder Câmara, e até mesmo sendo vítimas dos torturadores, 

como Frei Betto, Dom Adriano Hipólito, conforme afirma a reportagem do Projeto Brasil 

Nunca Mais: 

O primeiro atentado de proporções mais alarmantes foi perpetrado, em 22 de 
setembro de 1976, contra o bispo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, D. 
Adriano Hipólito, sequestrado por homens encapuçados que o levaram para 
um matagal, submetendo-o a espancamentos e abandonando-o nu, enquanto 
seu carro era conduzido para ser destruído por forte carga de explosivos em 
frente à então sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
(ARNS, 2011, p.73) 

Dom Paulo Evaristo Arns, responsável por trazer à luz as infrações aos direitos 

humanos ocorridas durante a repressão do regime militar no livro que publica o Projeto Brasil 

Nunca Mais, atendeu pessoalmente, a cada semana, mais de vinte pessoas em busca do 

paradeiro de parentes desaparecidos nos porões do DOI-Codi em São Paulo. Segundo ele, o 

que mais o impressionou “ao longo desses anos de vigília contra a tortura”, foi a degradação 

dos torturadores, deformados pelo efeito da desumanização que perpetram: “quem repete a 

tortura quatro ou mais vezes se bestializa, sente prazer físico e psíquico tamanho que é capaz 

de torturar até as pessoas mais delicadas da própria família!” (ARNS, 2011, p.14). 

Depoimentos como esses poderiam ser colhidos por inúmeros religiosos no exercício de seu 

ministério junto à população. O testemunho desses homens e mulheres de coragem faz 

reverberar a pergunta: de onde se faz teologia? De um escritório cheio de livros no continente 

europeu, ou do chão, dos pés descalços da vida latino-americana? 

É, portanto, diante da complexidade enfrentada pelas populações latino-americanas que 

se encontra o tema escolhido para a pesquisa que deu origem a esta dissertação, concentrada 

no âmbito social do discurso das igrejas cristãs. Sob esse tema geral, trabalharemos dois 

discursos oficiais da igrejas cristãs, o Pacto de Lausanne e a Constituição Pastoral Gaudium et 

Spes, no que concerne à missão da Igreja e o impacto que esses documentos tiveram na 

definição da identidade e das práticas sociais das igrejas na América Latina. O objeto desta 

pesquisa é o posicionamento oficial do cristianismo quanto à situação da pobreza, por meio da 

análise comparativa de dois documentos oficiais do cristianismo: 

a) o Pacto de Lausanne (PL), documento redigido sob a direção do teólogo anglicano 

britânico John Stott (1921-2011) como resultado do Primeiro Congresso Internacional de 

Evangelização Mundial, em Lausanne, na Suíça, de 16 a 25 de julho de 1974, que teve 
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representantes de 150 nações e 135 denominações diferentes, numa assistência de 2543 

participantes e 1000 observadores. 

b) a Constituição Pastoral Gaudium et Spes (GS) sobre a relação da Igreja com o mundo 

contemporâneo, documento datado de 7 de dezembro de 1965, promulgado pelo papa Paulo 

VI (1897-1978) e demais padres conciliares, durante o Concílio Vaticano II, iniciado em 11 

de outubro de 1962 no pontificado de João XXIII e finalizado em 8 de dezembro de 1965, sob 

Paulo VI. 

O PL é um documento que conhecemos desde a década de 80, quando cursando a 

graduação em teologia2. O documento teve muita repercussão entre os estudantes de teologia 

na época, por trazer ao centro do debate teológico a realidade das populações empobrecidas 

na América Latina, que até então não apareciam nos livros e textos teológicos, produzidos 

exclusivamente no contexto europeu e norte americano. Anos depois, ao ingressar em um 

curso livre de teologia católica3, tivemos contato com os documentos oficiais do catolicismo 

elaborados durante o Concílio Vaticano II. Surpreendeu-nos que os temas e termos 

empregados nos decretos e demais documentos conciliares guardavam considerável 

semelhança com textos produzidos pelo protestantismo evangelical4 nas décadas de 60/70, e 

em especial o PL, no que se referia à identidade e à missão da Igreja diante do mundo 

moderno. Nosso interesse em buscar a correspondência entre documentos oficiais do 

cristianismo nas vertentes católica e protestante teve continuidade no Curso de Especialização 

em Ciência da Religião da PUC5, no qual a monografia que defendemos para a conclusão do 

curso buscava traçar os paralelos entre dois documentos oficiais do cristianismo publicados 

no período entre os séculos XVIII e XIX. 

Desde então, temos procurado a interlocução entre a Teologia e a Ciência da Religião, e 

no esforço de superar as dicotomias entre as duas vertentes do cristianismo, refletir sobre os 

temas que se referem ao bem comum da sociedade e sobre as consequências que a formação – 
                                                

2 O curso oferecido pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, foi cursado no período de 1979 a 1984, e o 
diploma foi validado pelo Ministério da Educação em 2012. 
3 O curso é oferecido pelo Instituto de Teologia da Região Sé (ITELSÉ) e foi cursado no período de 2011 a 
2014. 
4 Usamos o termo "protestante" para nos referir às igrejas e movimentos que se identificam como herdeiras da 
Reforma do século XVI. Fazemos a contextualização histórica deste e outros termos no início do capítulo 1. O 
protestantismo histórico ao qual nos referimos é o de “evangélicos de missão” no contexto brasileiro, conforme a 
classificação do Censo Demográfico Brasileiro, de 2010, que assim entende as igrejas que se estabeleceram no 
Brasil a partir do século XIX, isto é, a luterana, presbiteriana, metodista, batista, congregacional, adventista e 
“outras evangélicas de missão”. Adotamos neste trabalho a esquematização clássica de Antônio Gouvêa 
Mendonça, que coloca o termo "protestante" sendo usado preferencialmente por historiadores e sociólogos, 
"talvez pela necessidade de um conceito de relativa neutralidade". (MENDONÇA, 1990, p. 16). 
5 A monografia, sob a orientação do prof. Dr. Edin Sued Abumanssur foi defendida em 20 de abril de 2017, e 
versa sobre o Sermão O Uso do Dinheiro, de John Wesley, publicado em 1771 e a Encíclica Rerum Novarum, do 
Papa Leão XIII, publicada em 1891.  
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ou a transformação – da cosmovisão cristã impacta ou confronta o contexto latino-americano 

em sua pluralidade. 

Como primeiro momento de nossa tarefa, portanto, tomamos como ponto de partida o 

olhar histórico, para construir o cenário que forma o contexto social, histórico, político, e 

religioso específicos aos meados do século XX. Em segundo lugar, voltamos o olhar para a 

base teórica do cristianismo nas vertentes católica e protestante por meio de um exame 

sistemático dos fundamentos do conhecimento produzido oficialmente. 

Historicamente, é possível constatar como a modernidade provocou uma série de ajustes 

na maneira de pensar o ser humano e a história, provocando atualizações filosóficas e 

estruturais inclusive no universo religioso. As igrejas históricas protestantes fizeram uma 

atualização na sua concepção de missão e relacionamento inter-eclesiástico no início do 

século XX, a partir das Conferências de Edimburgo (1910) e na formação do Conselho 

Mundial de Igrejas (1948). O Congresso de Lausanne representou um esforço das igrejas 

evangélicas do mundo todo, em particular as representantes da América Latina, para fazer 

frente aos desafios da evangelização no mundo contemporâneo. O diferencial do PL, 

documento produzido por líderes evangélicos de 150 nações, presentes no encontro, é que ele 

passou a redefinir a missão da Igreja sem omitir sua responsabilidade diante das massas 

empobrecidas na América Latina, ou seja, surgiu nesse documento um novo paradigma de 

missão, que rompeu com a compreensão de missão como ato de proclamação para a 

responsabilidade do cristão no seu agir integral dentro da sociedade. 

Já a Igreja católica romana fez sua revisão de missão a partir do Concílio Vaticano II, 

chamado intencionalmente de aggiornamento, isto é, a atualização de sua concepção de 

Igreja, de missão, de relacionamento com o mundo. A GS é o documento onde a Igreja 

católica romana revê seus postulados da relação da Igreja com o mundo, encerrando a postura 

antimodernista trazida desde os tempos da Igreja medieval, postura que começa a se fragilizar 

no pontificado de Leão XIII, onde foram colocadas as bases para a formação da Doutrina 

Social da Igreja (DSI). A GS, que significa “alegrias e esperanças” pretende apresentar-se ao 

mundo com a alegria de estar no mundo e a esperança do Reino de Deus na história humana 

(cf. GONÇALVEZ, 2015, p.395) 

 O segundo momento de nossa tarefa concentra-se na base teórica. Na sistematização da 

sua doutrina, o cristianismo fundamentou as bases teóricas tanto no catolicismo romano como 

no protestantismo histórico por meio de documentos oficiais que visavam normatizar e 

unificar o ensino a respeito de sua missão. A teologia protestante na América Latina faz o seu 

caminho de baixo para cima, isto é, contrapondo-se contra o peso da dominação exercido 
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pelos governos totalitários, pelo imperialismo e colonialismo estadunidense, pela hegemonia 

católico-romana na América Latina. Nesse contexto surgem os teólogos africanos, 

colombianos, argentinos, bolivianos, que iniciam o Movimento de Missão Integral no 

contexto da Fraternidade Teológica Latino-americana (FTL), criada em 1970 na cidade de 

Cochabamba, na Bolívia. O movimento passa a repensar as bases teóricas da missão da Igreja 

por meio de publicações e congressos, e esse novo entendimento foi finalmente formalizado 

no PL, em 1974. Naquela ocasião, realizava-se o Primeiro Congresso de Evangelização 

Mundial, em Lausanne, Suíça, que reuniu 2743 participantes e 1000 observadores, provindos 

de 150 países e 135 denominações evangélicas diferentes, que tinham como propósito 

realinhar conjuntamente os esforços missionários, de evangelização e de crescimento de 

Igreja. O impacto que o Congresso teve no mundo evangélico, entretanto, ultrapassou a 

abrangência numérica, e surpreendeu justamente pela participação dos teólogos latino-

americanos por meio de palestras que causaram o despertamento para uma consciência social 

evangélica em nível mundial, na afirmação básica de que a responsabilidade social e política 

são definitivamente um aspecto essencial da missão cristã (cf. PADILLA, 2012, p.18). 

Na Igreja católica romana, a revisão teórica se deu a partir de uma nova reflexão sobre a 

missão cristã que perpassa transversalmente os documentos do Concílio Vaticano II, em 

especial o Decreto Ad Gentes, e sistematiza oficialmente sua relação com o mundo na GS. 

Todo o caminho teórico do catolicismo até então havia se dado no sentido de legitimar a 

desigualdade social, seja na cristandade medieval, seja na ideologia que perdurou do 

pontificado de Leão XIII até o Concílio Vaticano II, afirmando a autoridade da Igreja católica 

romana dentro de uma escala hierárquica que mantinha os pobres e operários dentro de uma 

“ordem natural e imóvel das coisas”, fixada pela Providência, e portanto, relegando os pobres 

à resignação, à caridade, e à subordinação sob o risco de consequências na vida presente e 

também na ultraterrena. Mesmo as inovações do papa Leão XIII na questão social, embora 

tenham provocado as brechas que possibilitaram a concepção de uma doutrina social, ainda 

traziam as marcas da reinvindicação da antiga autoridade da Igreja católica romana, fundada 

“por Cristo como uma sociedade perfeita e hierárquica”, numa visão piramidal que 

estabelecia por direito divino a diferença entre governantes e governados, entre ricos e pobres, 

entre clero e leigos (cf. ZAGUENI, 1999, p.61). Os documentos do Concílio mostram que 

essa visão foi substituída pela concepção de que a missão é o que define a Igreja, não mais 

uma tarefa a ser realizada pela Igreja, mas uma dimensão estruturante dela, sua própria razão 

de ser. Dessa forma, a nova compreensão de missão implica a Igreja presente no mundo, 
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presença que se realiza na história humana anunciando o reino de Deus como ação e não 

somente proclamação. 

Essa nova concepção de missão é totalmente inovadora no que diz respeito ao 

pensamento central oficial da Igreja católica romana até então. De igual forma, a missão 

declarada pelo PL revela-se uma transformação na ortodoxia evangélica que colocava a 

missão dentro do âmbito de uma soteriologia6 dicotômica, que separava corpo e alma e que 

entendia a salvação como um ingresso para a vida ultraterrena. Sob estes novos paradigmas, 

catolicismo e protestantismo conversam em um outro nível, aplicados à vida presente e 

inseridos no mundo e nas implicações sociopolíticas de sua época.  

Tomando esses fatos como “rampa de lançamento”, podemos questionar como essa 

nova postura permite ao cristianismo colocar-se diante do mundo de sua época. Nossa 

intenção ao observar o cristianismo, nas vertentes católica romana e protestante histórica, 

diante da questão social, será interrogá-lo quanto ao que está implícito em suas afirmações 

sobre as estruturas sociais: pretende ele manter as estruturas sociais ou transformar estas 

estruturas? Qual a posição dos pobres no campo econômico para o cristianismo, de acordo 

com suas afirmações oficiais? 

Sintetizamos portanto assim os problemas que pretendemos investigar: 

a) Qual a compreensão de missão do cristianismo nas vertentes católica e protestante 

histórica nos séculos XVIII e XIX e  como essa concepção foi redefinida no século XX? 

b) Em que sentido o cristianismo compreende sua missão em relação aos pobres? 

c) Como os documentos Pacto de Lausanne e Constituição Pastoral Gaudium et Spes 

dialogam em torno da questão social? 

d) Quais as implicações teóricas e práticas da nova concepção de missão do cristianismo 

para as estruturas sociais? 

Tomamos como hipótese que a nova compreensão de missão do cristianismo nas 

vertentes católica romana e protestante histórica resulta em uma postura que permite não mais 

manter as estruturas de desigualdade social mas transformá-las. Dessa hipótese, decorrem 

duas implicações mais específicas. A primeira é que a transformação implícita na concepção 

de missão da Igreja católica romana na América Latina coloca-se diante da pobreza numa 

postura de valorização dos pobres, na frase ícone “opção preferencial pelos pobres”; na 

formação de Comunidades Eclesiais de Base; na sistematização da Teologia da Libertação. 

Quanto às igrejas protestantes, inferimos que estas colocam-se diante da pobreza numa atitude 

                                                
6 Soteriologia é o termo usado pela teologia sistemática para designer o estudo a respeito da doutrina da salvação 
(do grego soterios: salvação). 
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de empoderamento dos pobres; na valorização do trabalho; de questionamento das estruturas 

sociais por meio da Teologia da Missão Integral. 

Ao relacionar os dois documentos no que se refere à postura das igrejas cristãs nas duas 

vertentes, católica romana e protestante histórica, diante da questão social, nosso objetivo foi 

analisar dentro das colocações doutrinárias dos dois documentos as implicações quanto à 

posição dos pobres dentro do campo econômico, verificando como o cristianismo desenvolve 

condições de colaborar para uma política de transformação social. 

Para a análise do objeto adotamos o procedimento histórico-crítico, o que exigiu 

portanto a definição de um referencial que nos auxiliasse no âmbito da economia social. 

Como ponto de partida usamos a sociologia compreensiva de Max Weber. Para esse autor, as 

ações sociais são orientadas por um sentido subjetivo (cf. WEBER, 2015, p.13). É necessário 

compreender a visão geral de mundo que motiva o ator em suas atitudes, quanto aos dogmas e 

as teorias que legitimam ações individuais e coletivas que influenciam o comportamento, 

inclusive econômico, das diferentes sociedades. É nesse exame das motivações que buscamos 

identificar afinidades que tornam possíveis algumas das causas das principais transformações 

econômicas da sociedade. Investigamos nas concepções religiosas as motivações formadoras 

do campo de afinidades eletivas que determinaram o comportamento econômico dos 

indivíduos e grupos religiosos diante das estruturas sociais da América Latina, criando um 

campo propício para a formação de novas teologias contextuais, como a Teologia da 

Libertação e a Teologia da Missão Integral.  

As obras onde buscamos a base teórica e histórica para esta pesquisa foram: Missão 

Transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, de David Bosch, para 

fundamentar o conceito de missão da Igreja, tanto para o protestantismo histórico como para o 

catolicismo; os volumes III e IV do Curso de História da Igreja, de Guido Zagueni, e 

Fundamentos Teológicos da Gaudium et Spes, de Antônio Manzatto, para orientar o contexto 

histórico e teológico do Concílio Vaticano II; e O novo rosto da Missão: os movimentos 

ecumênico e evangelical no protestantismo latino-americano, de Luiz Longuini Neto, para 

orientar o contexto histórico e teológico do protestantismo, temas que serão trabalhados no 

capítulo 1 e no capítulo 2. Para pesquisar a concepção de pobreza dentro do conteúdo do 

Concílio Vaticano II, usaremos as obras de José Comblin, Cristãos rumo ao século XXI: nova 

caminhada de libertação; e A ética católica e o espírito do capitalismo, de Stefano Zamagni. 

A concepção de pobreza dentro do protestantismo histórico terá como ponto de partida as 

obras de René Padilla, Missão integral: o Reino de Deus e a Igreja, e La trajetória histórica 

de la misión integral; a obra de José Miguez Bonino: Rostos do protestantismo latino-
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americano e de Maurício Cunha e Beth Wood a obra O reino entre nós: transformação de 

comunidades pelo evangelho integral, que nos fornece uma boa apreciação etimológica de 

pobreza no contexto bíblico. Para fazer a interlocução entre os dois documentos pesquisados, 

conteúdo do capítulo 3, usaremos como ponto de partida a obra de Jacques Le Goff História e 

Memória, e de Danièle Hervieu-Léger, O peregrino e o convertido: a religião em movimento, 

para desvendar as intencionalidades dos textos oficiais; e para examinar as motivações dos 

atores sociais, as obras de Max Weber Economia e Sociedade e A ética protestante e o 

‘espírito’ do capitalismo. Para expandir a reflexão em relação às implicações dos documentos 

na cultura econômica latino-americana, usamos as obras de Ondina E. González e Justo L. 

González, Cristianismo na América Latina: uma história, e de Pierre Bigo e Fernando Ávila, 

Fé cristã e compromisso social. Por fim, para interligar as afirmações dos documentos quanto 

à compreensão da pobreza, usamos as intuições de Frei Betto em O que é comunidade eclesial 

de base, e de José Miguez Bonino na obra Em busca de poder: evangélicos e participação 

política na América Latina. 

O procedimento adotado neste trabalho constou das seguintes etapas: 

a) Análise dos documentos: seu contexto histórico, sociopolítico, econômico, religioso 

b) Análise teórica do conteúdo dos documentos em suas proposições a respeito do tema  

c) Confrontação dos dois documentos colocando-os em diálogo buscando as 

convergências e divergências a partir do elemento de comparação que é a questão da 

pobreza. 

A pesquisa tem a sua relevância na medida em que contribui para a construção de um 

conhecimento que visa compreender os diferentes discursos religiosos em torno da questão 

social, buscando elementos de conexão entre fenômenos e discursos religiosos singulares e de 

comparação; e a sistematização das informações fornecidas por especialistas em diferentes 

tradições religiosas, tarefas a que se propõe a Ciência da Religião (cf. PASSOS e USARSKI, 

2013, p.20). Ao tomar como objeto os dois documentos oficiais do cristianismo escolhidos 

para esta pesquisa, entendemos a importância de sua contribuição para a Ciência da Religião 

no nível acadêmico bem como no reconhecimento das inter-relações que estes documentos 

estabelecem com a sociedade nos planos econômicos, sociais, políticos e culturais, e sua 

aplicação na sociedade atual, nos aspectos internos da religião assim como na sociedade que 

ela influencia e que desafia os seus postulados. Entendemos a importância de reconhecer a 

força da documentação oficial da religião, fornecendo mecanismos de controle e de 

dominação para legitimar o poder e as classes sociais, devido não somente à sua repercussão 

em todos os níveis da sociedade, mas também à identificação das consequências que 
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inevitavelmente atingem a faixa mais frágil do grupo social, a dos pobres, operários, e 

trabalhadores. 

Nosso percurso inicia no capítulo I identificando a compreensão de missão da Igreja no 

catolicismo e no protestantismo no período anterior à década 1960-1970, no contexto de 

liberalismo econômico e sociopolítico; no âmbito da teologia liberal em confronto com o 

fundamentalismo e as tensões que provocam no contexto brasileiro; e as concepções católica 

e protestante de pobreza até então. No capítulo II, observamos como essas concepções foram 

redefinidas no século XX a partir do conceito de Missio Dei e os esforços de evangelização 

mundial de diversos congressos protestantes com foco na missão e evangelização; e o 

Concílio Vaticano II no ambiente católico, revisando sua relação com o mundo 

contemporâneo. Ainda nesse capítulo, fazemos uma análise dos dois documentos e seu 

contexto sociopolítico, para procurar localizar neles a concepção do cristianismo em relação 

aos pobres. No capítulo III, procuramos as implicações teóricas e práticas das informações 

que conseguimos nos documentos, atentando para as intencionalidades e disputas de poder 

por trás dos discursos oficiais. Procuramos identificar as motivações ocultas nas afirmativas e 

as consequências que provocaram ou continuam provocando uma práxis cristã junto às 

populações latino-americanas. 
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Capítulo I 
 

Concepção do cristianismo quanto à missão da Igreja  
no século XIX 

 

Para entender a questão social e as posturas do Cristianismo diante do seu tempo, será 

necessário compreender o que está por trás dos posicionamentos que a Igreja católica romana 

e as denominações protestantes históricas assumiram no período contemplado por nossa 

pesquisa: a dimensão histórica e política que pressiona a religião a se posicionar socialmente. 

Em seguida, será preciso focalizar as questões internas da religião que definem sua base 

teórica, sejam elas conflitos, controvérsias, reformulações, ou interpretações de seu sistema de 

crenças. É a tarefa a que nos propomos neste primeiro capítulo, começando pelas posturas que 

antecederam as décadas de 60 e 70 do século XX.  

Iniciaremos pelo protestantismo histórico, observando a emergência de uma 

religiosidade cada vez mais centrada na salvação individual, e na origem de uma identidade 

protestante que decorre dessa maneira de ver o mundo. Em seguida, observaremos como o 

liberalismo sociopolítico e econômico na modernidade influenciou o protestantismo trazendo 

uma nova compreensão da soteriologia: o liberalismo teológico e o evangelho social do final 

do século XIX. O impacto da teologia liberal forjou a formação de outra concepção teológica: 

o fundamentalismo, polarizando o debate e trazendo à tona uma nova compreensão teológica 

que se posicionou entre os dois polos: a neo-ortodoxia, de onde surge um conceito 

fundamental para a compreensão de missão da Igreja tanto no âmbito protestante quanto no 

católico: o conceito de Missio Dei, postulado pela primeira vez por Karl Barth em 1932 na 

Conferência Missionária de Bradenburgo (BOSCH, 2002, p.467)7. Ainda no protestantismo, 

observaremos alguns exemplos de posturas assumidas pelos evangélicos brasileiros em 

meados do século XX, nos debates travados na imprensa evangélica brasileira.  

O período que se sucedeu à Reforma Protestante trouxe diferenças muito acentuadas na 

concepção de missão do protestantismo e na do catolicismo. O iluminismo exerceu uma 

                                                
7 Esse é o motivo pelo qual iniciamos pelo protestantismo. O conceito de Missio Dei também está na base da 
concepção católica de missão que aparece no Concílio Vaticano II.  
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influência muito mais profunda no protestantismo do que o catolicismo, que permaneceu no 

paradigma medieval de missão até meados do século XX. A resposta católica à modernidade 

veio em doses bem esporádicas até culminar no Concílio Vaticano II. Nascido na 

modernidade, o protestantismo carregou as principais características da cosmovisão iluminista 

também na maneira de pensar a missão da Igreja. Ao tratar do catolicismo, faremos uso das 

mesmas bases históricas que observamos na primeira aproximação que fizemos do 

protestantismo. A diferença no caso do catolicismo é que, enquanto o protestantismo nasce 

sob o signo da modernidade, o catolicismo enfrenta enormes dificuldades de lidar com a 

perda de autoridade para os Estados-nação, a separação entre Igreja e Estado.  

Assim, no item em que trabalhamos a missão da Igreja conforme o catolicismo, 

iniciaremos por uma releitura da sociedade feita a partir da Restauração, da ideologia da 

cristandade sob a tutela da Igreja católica romana. Destacaremos a importância do papa Leão 

XIII colocando as bases para o pensamento social católico, em especial a Encíclica Rerum 

Novarum. No contexto brasileiro, abordaremos as relações entre missão, territorialidade e 

colonização que definiram uma postura de superioridade na religiosidade católica. 

Observaremos como o conceito de Missio Dei inaugurou no catolicismo um novo paradigma 

que repercutirá diretamente na revisão teológica que será elaborada na década de 1960 pelo 

Concílio Vaticano II.  

Por fim, encerrando este primeiro capítulo, trabalharemos o aspecto específico do papel 

da pobreza dentro do paradigma de missão do cristianismo nas duas vertentes no período que 

antecede nossa pesquisa.  

 

1. Missão da Igreja conforme o protestantismo histórico 

 

O protestantismo, que nasce no século XVI sob os ventos da modernidade, traz em si a 

marca da razão e do antropocentrismo. Procuramos entender e interpretar a concepção de 

missão da Igreja no que se refere à pobreza como uma ação social e, nesse sentido, tentar 

explicá-la causalmente em seu curso e seus efeitos (cf. WEBER, 2015, p.3). Para isso, 

começaremos com o paradigma de missão do protestantismo desde o século XVIII, e as 

implicações dessa concepção para a questão social no Brasil e América Latina. Para Weber, o 

protestantismo está intimamente concatenado com desenvolvimentos econômicos racionais e 

capitalistas, observando uma afinidade eletiva, por um lado, entre o racionalismo econômico 

e, por outro, certas formas de religiosidade ético-rigorista (cf. WEBER, 2015, p.328). É assim 
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que descobrimos no protestantismo no período do iluminismo o surgimento de uma 

religiosidade de salvação tanto nas camadas socialmente privilegiadas onde destaca-se a 

necessidade de um salvador pessoal divino ou humano, quanto nas menos privilegiadas: 

quanto mais se desce na escala social, a necessidade de adaptação às necessidades das massas 

torna mais radicais as religiosidades vinculadas a um salvador (cf. WEBER, 2015, p.332). A 

emergência de uma religiosidade cada vez mais centrada na salvação foi constatada por 

Bosch, o teólogo sul-africano que produziu o completo manual sobre a missão cristã que nos 

guia nesta reflexão inicial. Segundo Bosch, todo o movimento missionário ocidental dos 

últimos três séculos emergiu da matriz do iluminismo (cf. BOSCH, 2002, p.414). Esse autor 

desenvolve a ideia de que o iluminismo imprimiu ao protestantismo alguns de seus princípios 

mais básicos, delineando os contornos de desdobramentos eclesiais que vigoraram no 

protestantismo do século XVIII até o XX. O autor relaciona sete características que deram a 

motivação aos protestantes em seus projetos missionários: a supremacia da razão, a dicotomia 

entre sujeito e objeto, a eliminação de propósito relacionando causa diretamente a efeito, a 

vitória do progresso, a distinção entre fatos e valores, a crença de que tudo podia ser 

solucionado e por fim a liberdade e autonomia individuais (cf. BOSCH, 2002, p.413).  

No século XVIII, embora a ênfase na salvação individual fosse prioritária, a 

compreensão de missão era a vida nova no sentido mais pleno da palavra, ou seja, incluía o 

interesse pelas condições precárias dos pobres, pela degradação gerada pelo trabalho na 

mineração e pela escravidão. No entanto, eram as pessoas, os indivíduos, e não as igrejas 

enquanto instituições, que se compadeciam das condições em que viviam os pobres, muito 

embora essa preocupação com a vida e sociedade como um todo viesse arrefecendo sob o 

peso do espírito iluminista: 

As igrejas “oficiais” mostravam-se, em geral, indiferentes; pouco se 
interessavam pelas precárias condições sob as quais viviam os pobres em 
seus próprios países ou pelo efeito pernicioso das políticas coloniais sobre a 
população nas possessões europeias. Eram as pessoas tocadas pelos 
Despertares que se compadeciam das pessoas expostas às condições 
degradantes em bairros pobres e prisões, em distritos e minerações, no 
frontier americano, nas plantações das Índias Orientais e alhures... (BOSCH, 
2002, p.342) 

À medida que a preocupação social no protestantismo reduzia sufocada pelo 

iluminismo, crescia o interesse pelo ideal de missão exclusivamente soteriológico e, mais 

ainda, crescia o nacionalismo paternalista que acabava sendo levado pelos missionários aos 

campos missionários.  
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O século XIX revelou uma posição teológica marcada pela escatologia explicitamente 

pós-milenarista8, isto é, interpretando os eventos da época na ótica da possibilidade muito 

próxima do milênio, onde o avanço científico era sinal de que o reino de Deus estabeleceria 

uma era onde não haveria mais guerras, fome, opressão, e na qual os americanos, respaldados 

pelo progresso econômico e a liberdade individual do materialismo e do capitalismo, se viam 

como inauguradores dessa nova ordem (cf. BOSCH, 2002, p.343). Entretanto, as esperanças 

de que a justiça prevalecesse foram solapadas pela Guerra Civil americana (1862-1865). A 

frustração e os efeitos da Guerra Civil trouxeram nova compreensão teológica da escatologia, 

fazendo-a migrar para o pré-milenarismo. Essa concepção era de que o mundo pioraria cada 

vez mais, o que tornava urgente a evangelização para salvação de almas, ignorando de vez 

todo tipo de engajamento social (cf. BOSCH, 2002, p.345). A questão da escravidão fez a 

teologia, antes comum às diversas denominações em seus aspectos mais abrangentes, encerrar 

o século XIX desmembrando-se em duas tendências: a renovação social de um lado, e a 

ortodoxia confessional e o evangelismo de outro. No decorrer do século XX, renovação social 

evoluiu para o evangelho social, enquanto a ortodoxia e o evangelismo evoluíram para o 

fundamentalismo.  

 

1.1.  A formação de uma identidade protestante 

 

Bosch coloca as bases da missiologia no período moderno desencadeadas em dois 

momentos: no Grande Despertar nas colônias americanas, cuja figura principal foi o 

presbiteriano Jonathan Edwards (1703-1758); e no surgimento do metodismo de John Wesley 

(1703-1791), que influenciou o reavivamento no anglicanismo na Inglaterra; todos estes 

movimentos surgidos na primeira metade do século XVIII (cf. BOSCH, 2002, p.337). O 

desdobramento decorrente dessas bases teológicas aconteceu no Segundo Despertar, 

desencadeado na segunda metade do século XVIII com a Revolução americana e o otimismo 

que se seguiu, e teve seu auge no início do XIX, caracterizado pelo espírito missionário que se 

                                                
8 A ideia de milenarismo desenvolveu-se na teologia cristã a partir do texto bíblico de Apocalipse 20,1-10, que 
narra o período final da história humana onde Cristo retornará para a Terra e reinará por mil anos, seguido por 
uma batalha final onde o mal será destruído, vindo então o julgamento e o estabelecimento final do reino de 
Deus. Pela característica literária dos textos apocalípticos em geral, presentes no judaísmo e outras religiões, as 
interpretações para o milenarismo no cristianismo tiveram muitas variações, de acordo com os desafios de cada 
momento histórico. Segundo Bosch, os termos pré-milenarista e pós-milenarista foram criados na década de 
1840, e as diferenças de ênfase impactaram diretamente a missiologia protestante a partir de então: a urgência da 
missão para o pré-milenarismo, com o maniqueísmo entre salvos e perdidos, céu e inferno, bons e maus. O pós-
milenarismo, por sua vez, ao entender que o reino seria construído pela Igreja no presente, tinha uma visão 
otimista da história onde seria abolida a escravidão, onde a justiça e a igualdade prevaleceriam. 
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tornou a “grande paixão das igrejas americanas” (BOSCH, 2002, p.340). Segundo esse autor, 

a distinção entre evangelização e responsabilidade social como dois mandatos diferentes, o 

espiritual e o social, teria tido sua origem em Jonathan Edwards, que entendia a obra de Deus 

na redenção em duas facetas: a primeira diz respeito a converter, santificar, glorificar 

indivíduos; a segunda, ao plano de Deus na criação, história e providência. Entretanto, 

enquanto para Edwards essas duas faces eram inseparáveis, com o surgimento do 

fundamentalismo em oposição ao evangelho social, o "mandato evangelístico" foi adquirindo 

primazia, e qualquer interesse pela ação social e política tornou-se suspeita. 

Havia assim uma identidade doutrinária cuja face norte-americana caracterizava o 

conjunto das diversas vertentes do protestantismo identificadas com a Reforma do século 

XVI. No final do século XIX, ela se denominava "evangélica". No contexto brasileiro e 

latino-americano contemporâneos, entretanto, surge uma nova acepção para o termo 

evangélico, representada pelo movimento evangelical. Para entender essa nova conotação, 

não tão ampla quanto a primeira, entretanto, é preciso que retornemos ao desenvolvimento 

pelo qual passaram na história e na teologia desde o século XVIII. 

Embora o termo “evangélico” seja encontrado na Patrística e na Reforma, 
ele adquire um conceito mais claro e se torna um movimento na Inglaterra, 
na segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX, 
culminando com a organização da primeira Aliança Evangélica em 18479. 
Resgatando uma herança que vem de Wycliffe, no século XIV, chegando até 
os Avivamentos, passando pela confessionalidade reformada, o puritanismo 
e o pietismo, deságua no movimento missionário do século XIX, do qual foi 
a sua proposta principal. (CAVALCANTI, 2013, p.8) 

O termo evangelical adquire esta segunda conotação, em especial a partir do embate 

entre a teologia liberal e a reação fundamentalista. Veremos como isso se desenvolveu uma 

vez que não apenas o termo mas as implicações teológicas, ideológicas e estratégicas 

envolvidas nessa distinção são determinantes para compreender o debate em que nosso objeto 

se situa. 

 O liberalismo, como filosofia sociopolítica que se sucedeu ao Ancient Regime, 

organizou a sociedade no início da modernidade em economia de mercado, sob o signo do 

capitalismo (cf. BIGO e ÁVILA, 1983, p.300). Sua influência na religião se fez notar no 

protestantismo tipificadas pelos teólogos Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Albrecht 

Ritschl (1822-1889), Adolf von Harnack (1851-1930) e Ernst Troeltsch (1865-1923), cujas 

                                                
9 O site da World Evangelical Alliance (WEA), coloca a data da fundação da Evangelical Alliance na Inglaterra 
em 1846, e que em 1912 passou a se chamar World’s Evangelical Alliance. Disponível em: 
http://www.worldea.org/whoweare/history <acesso em 04/08/2017. 
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teologias legitimavam os princípios da liberdade individual e do direito à igualdade, adotando 

uma postura anti-autoritária e anti-hierárquica (cf. FLUCK, 2009, p.15). O liberalismo 

teológico, assim, promovia a religião a uma questão de ordem privada do indivíduo, que 

somente tem a ver com o sentimento e a experiência pessoal10. A teologia passa a ser 

desvinculada da ciência moderna, entrando para o âmbito dos valores e portanto, da decisão 

pessoal, excluindo toda ligação com o sobrenatural, milagroso ou dogmático 11. A ênfase 

dessa vertente teológica era para reconhecer as reivindicações da modernidade, atualizando a 

reflexão cristã à luz da cultura, filosofia e ciência modernas, além de procurar a essência do 

cristianismo, destituindo-o dos dogmas tradicionais que não conseguiam mais ser defendidos 

pelo pensamento moderno (cf. OLSON, 2001, p.571). A crítica aos dogmas e ritos, 

relativizando as verdades absolutas, acentuaram o elemento ético desvinculado das 

instituições religiosas ou de preceitos normativos dogmáticos12. O liberalismo teológico 

rejeitou a autoridade da Bíblia, submetendo a religião à análise crítica da razão e da 

experiência (cf. FLUCK, 2009, p.16). A concepção que o liberalismo faz de Deus enfatiza a 

imanência, ao afirmar a continuidade de Deus na natureza, chegando quase ao panteísmo. 

Um aspecto importante do liberalismo teológico, que além de trazer nova compreensão 

à soteriologia enfatizando o elemento subjetivo, permitiu também o desenvolvimento de uma 

concepção de evangelho social, compreendida dentro do escopo de uma realidade 

intramundana, antropocêntrica e naturalista. Durante o século XIX, essa mudança de 

pensamento mostrou uma nova face da missão, não mais tão conversionista, mas de 

engajamento social, que migrava seu foco do indivíduo para a sociedade.  

O terreno com que as raízes ideológicas do evangelho social mais afinavam 
era o unitarismo. Esse movimento, evoluído de elementos 
congregacionalistas e presbiterianos, enfatizava a razão e os ‘fatos primários 
da experiência humana’ em vez da fé, assim como a bondade intrínseca da 
natureza humana em vez da queda, da expiação e da possibilidade de 
punição eterna. Seu caráter essencialmente otimista, racional e humanitário 

                                                
10 Sentimento é a palavra que costuma ser traduzida do alemão Gefühl, mas que todavia não expressa claramente 
a ideia que Schleiermaker pretendia. Um sentido mais aproximado poderia ser “consciência íntima profunda”, 
algo que fazia parte da natureza humana, como um vínculo com o infinito e a religiosidade humana universal. 
Para ele, existe na humanidade uma consciência de Deus, e a consciência da dependência de Deus. A experiência 
humana de Deus assume importância maior do que a objetividade da natureza e da história. 
11 Ritschl estabelece uma clara distinção entre a religião e a ciência. A ciência lida com fatos, enquanto a religião 
lida com valores. Para Ritschl, a religião atua, não nos sentimentos, como para Schleiermaker, mas na vontade. 
Enquanto uma decisão religiosa, a fé é fortemente tornada ética.  
12 Adolf Von Harnack (1851-1930), em A história do dogma, procura demonstrar a helenização do pensamento 
cristão antigo e a necessidade de redescobrir o evangelho de Jesus que teria sido corrompido pela obra do 
apóstolo Paulo, criando o dogma da encarnação do Filho de Deus. Propõe assim como solução a 
“desdogmatização”. Em O que é cristianismo?, Von Harnack  resumiu a essência do cristianismo a três pontos 
principais: o Reino de Deus como interiorização, o valor do indivíduo diante do Deus Pai, e a justiça enquanto 
amor independente da lei. O que restasse do cristianismo seria supérfluo, devendo ser descartado.  
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explica sua crescente propensão ao cristianismo social. (BOSCH, 2002, 
p.391) 

Walter Rauschenbusch (1861-1918), teólogo batista liberal norte-americano, reorientou 

a teologia desviando sua atenção dos dogmas a respeito de realidades sobrenaturais para a 

ética social. Referia-se às grandes estruturas da vida social como “seres superpessoais”, que 

assumem vida própria muito maior e mais poderosa do que os indivíduos que nela existem. 

“A sociedade anônima moderna, por exemplo, é um ‘ser superpessoal’, uma pessoa jurídica, 

da mesma forma que a república moderna. Segundo Rauschenbusch, Cristo veio não somente 

para salvar indivíduos, mas sobretudo para salvar seres superpessoais.” (OLSON, 2001, 

p.591). Dessa forma, ao colocar a ênfase dos problemas humanos sobre as estruturas e não 

sobre os indivíduos, a teologia se redirecionou para a cena política e econômica, incentivando 

o ativismo social. Renders nos informa que o Evangelho Social configurou-se como um 

movimento religioso predominantemente urbano, originado nos centros de Nova York e 

Chicago, e reuniu representantes de diversas denominações do protestantismo nos Estados 

Unidos, inclusive das igrejas "sulistas", que buscavam respostas às demandas da 

industrialização. Nesse sentido, teria sido um movimento que não somente antecede o 

movimento ecumênico, mas até mesmo o inspira. (cf. RENDERS, 2018, p.64 e 67). 

A nova teologia do Evangelho Social ganhou força no âmbito acadêmico e provocou 

uma reação inevitável nas primeiras décadas do século XX: o fundamentalismo. 

A resposta conservadora à teologia moderna do liberalismo e do evangelho social veio 

em 1910, na forma de textos teológicos compilados pela Igreja da Assembleia Geral dos 

Presbiterianos do Norte dos Estados Unidos da América, e publicados com financiamento de 

dois magnatas do petróleo da Califórnia em 1910 para serem distribuídos gratuitamente para 

milhares de líderes cristãos (cf. OLSON, 2001, p.601). Compilados em doze brochuras, os 

ensaios foram chamados de “Os Fundamentos: testemunho da verdade”. Como contraponto 

ao liberalismo teológico, os pontos defendidos pelo fundamentalismo eram: a infalibilidade da 

Escritura, o nascimento virginal de Cristo, a expiação substitutiva de Cristo, a sua ressurreição 

corporal e a realidade dos milagres. Segundo Fluck, nos primórdios do fundamentalismo 

ainda não existia uma interpretação literalista das narrativas da criação como viria a surgir 

posteriormente (cf. FLUCK, 2009, p.59). Com o passar do tempo, entre 1910 e 1960, 

entretanto, o fundamentalismo foi tornando-se cada vez mais intenso e separatista, 

acrescentando à lista de doutrinas essenciais o criacionismo (a crença de que Deus criou o 

mundo em uma semana de 24 horas diárias), e o pré-milenarismo (a crença no reino de Cristo 

na Terra por exatamente mil anos depois da segunda vinda). A atitude intolerante foi 
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desenvolvendo uma postura anti-intelectual, anticatólica, antiecumênica, anticomunista, 

antiacadêmica, antievolucionista, antifeminista, e assim por diante; e por outro lado favorável 

ao nacionalismo norte-americano do american way of life.  

A teologia protestante do início do século XX buscou então uma alternativa de 

equilíbrio na tensão entre o liberalismo e fundamentalismo. Esta veio surgir a partir da 

filosofia existencialista do dinamarquês Søren Kierkegaard (1813 a 1855), quando se inicia o 

pensamento teológico neo-ortodoxo13, e com o suíço Karl Barth (1886-1968), que resgatou a 

transcendência de Deus como o “totalmente outro”, a auto-revelação de Deus em Jesus, e na 

Bíblia, que se “torna” Palavra de Deus quando se faz instrumento de Deus para se revelar aos 

seres humanos14 (cf. OLSON, 2001, p.612). Os conceitos de salvação e Reino de Deus são 

projetados para o futuro puramente escatológico e não histórico-cultural, como queria a 

teologia liberal e o evangelho social (cf. OLSON, 2001, p.616). 

Foi nesse contexto das primeiras décadas do século XX que surgiu a segunda acepção 

do termo evangélico à qual nos referimos. Em busca de uma saída ao extremismo dos dois 

pólos, ao equilíbrio entre a Bíblia e a ciência, o liberalismo e o fundamentalismo, e ao mesmo 

tempo buscando trazer uma concepção do evangelho mais contextualizado e comprometido 

com a evangelização do mundo e a responsabilidade social do que a neo-ortodoxia pudera 

fornecer, surgiu o neo-evangelicalismo, ou simplesmente evangelicalismo, termo que passou 

a ser usado no anglicismo (do inglês evangelical).  

As características do movimento evangelical, segundo Cavalcanti, seriam: 

A escatologia do movimento missionário ou era posmilenista ou amilenista, 
com clara opção por uma participação social e uma influência histórica. 
J. I. Packer destaca como marcas do evangelicalismo:  
– A Autoridade das Sagradas Escrituras; 
– A Pecaminosidade da Raça Humana;  
– A Expiação por Cristo na Cruz; 
– A Necessidade de Conversão, ou experiência de Novo Nascimento; 
– O Mandato Missionário Imperativo para todos os Cristãos.  
No contexto inglês do século XIX, se poderia acrescentar um sexto item: a 
Responsabilidade Social. (CAVALCANTI, 2013, p.8) 

No âmbito norte-americano, combinando ortodoxia e pietismo protestante com um 

toque de reavivamentismo (cf. OLSON, 2001, p.637), o movimento evangelical alcançou sua 

                                                
13 Retornaremos ao tema da neo-ortodoxia no item 1.3, para tratar mais extensamente do conceito de Missio Dei, 
que surge com Karl Barth nesse contexto.  
14 A neo-ortodoxia não somente respondeu teologicamente ao liberalismo e ao fundamentalismo, mas fez dura 
oposição ao momento nacional-socialista presente na Alemanha nazista. Ao defender a revelação de Deus na 
Bíblia, opôs-se à interpretação de que a tomada do poder em 1933 por parte de Hitler era a revelação de Deus na 
história: “através do Führer Deus fala conosco” (cf. FLUCK, 2009, p.35). 
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expressão mais visível no evangelista norte-americano Billy Graham (1918-2018), em Carl F. 

Henry (1913-2013), editor norte-americano da revista Cristianity Today, e no teólogo 

anglicano inglês John Stott (1921-2011). As ênfases básicas do movimento evangelical eram 

a cooperação na evangelização e na responsabilidade social. O movimento evangelical 

articulou encontros a nível mundial em 1966: Congresso Mundial de Evangelização em 

Berlim; e em 1974: Congresso Internacional de Evangelização Mundial (Lausanne, Suíça); de 

onde se ramificaram posteriormente diversas consultas teológicas caracterizando o que viria a 

se chamar o Movimento de Lausanne. Como movimento não institucional, as ideias 

evangelicais influenciaram os protestantes de variadas denominações por meio de literatura 

teológica, congressos etc. MacLaren fez uma brincadeira com as críticas que colocam os 

Evangelicais (com “E” maiúsculo) como a “direita religiosa”: 

Conforme usado por outros, Evangelical às vezes significa 
“fundamentalistas com a mente um pouco menos bitolada e uma atitude um 
pouco menos arrogante”, o que significa, suponho, um pequeno passo na 
direção correta. (...) Mais positivamente, evangelical geralmente se refere a 
pessoas que (a) tem alto respeito pela Bíblia (de modo que, para eles, bíblico 
é o adjetivo preferido, sendo um sinônimo abrangente para bom ou certo), 
(b) enfatizam a conversão pessoal (frequentemente associada a termos como 
ser salvo ou nascido de novo), (c) crêem que Deus pode ser conhecido e 
experimentado com algo como intimidade (expressa em termos como ter um 
relacionamento pessoal com Deus) e (d) querem compartilhar sua fé com 
outros (por serem evangelísticos). (MacLAREN, 2007, p.132, grifos do 
autor). 

Essa nova face do movimento evangélico, segundo Longuini Neto, teve sua origem no 

fundamentalismo mas distanciando-se dele, enquanto, por outro lado, “não avança para o 

campo da teologia liberal” (LONGUINI NETO, 2002, p. 27). Para Longuini Neto, a partir do 

Congresso de Lausanne, forjou-se uma nova nomenclatura para identificar o movimento 

evangelical, que agora passou a utilizar os termos “movimento de Lausanne, ou espírito de 

Lausanne”, por se identificar com o Pacto de Lausanne, “hoje transformado no mais 

importante documento missiológico-pastoral do movimento evangelical” (LONGUINI 

NETO, 2002, p. 27) 

 

1.2.  O movimento evangélico no contexto brasileiro 

 

No contexto brasileiro, o protestantismo de missão chegou apenas na segunda metade 

do século XIX, no auge do embate entre liberalismo e ortodoxia, e no desabrochar do 

fundamentalismo.  As igrejas protestantes históricas, chamadas no Censo por evangélicas de 
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missão, se estabeleceram no Brasil entre 1855 e 1901 e, segundo Cavalcanti, foram todas 

marcadas por uma identidade evangélica que desconsiderava as diferenças periféricas (forma 

de sacramentos, ordenanças e governo eclesiástico) mantendo um alto grau de consenso 

teológico, que incluía traços do puritanismo, pietismo, avivalismo e movimento missionário 

(cf. CAVALCANTI, 2013, p.9). Para o autor, esse ponto de vista é confirmado pelo material 

comum utilizado nas Escolas Dominicais, pelos hinos utilizados nas liturgias das igrejas 

protestantes históricas e, poderíamos acrescentar, pela própria Bíblia na versão em Português, 

que era usada por todas as denominações. O elemento aglutinador para conferir a identidade 

das igrejas protestantes históricas no Brasil foi a Confederação Evangélica do Brasil, que 

representou o protestantismo nacional entre 1934 e 1964. Segundo Longuini Neto, além de 

traços puritanos e avivalistas, o protestantismo no Brasil trouxe também a marca do 

fundamentalismo que já existia na mentalidade das missões norte-americanas que deram 

origem às primeiras igrejas em terras brasileiras (cf. LONGUINI NETO, 2002, p.10). Esse 

detalhe será importante quando o evangelicalismo latino-americano assumir uma postura 

antiamericana nos seus discursos e artigos na segunda metade do século XX. 

Esse consenso teológico protestante de que nos fala Cavalcanti não conseguiu 

ultrapassar as primeiras décadas do século XX. Segundo ele, a chegada do pentecostalismo  é 

o fator que dá início ao dissenso protestante: 

O dissenso protestante começa com a chegada do pentecostalismo de 
vertente “branca” (isolacionista, pré-minilenista/ pré-tribulacionista) nos 
anos 1910, já refletindo as controvérsias norte-americanas da época, a partir 
do fundamentalismo, que começou como um movimento confessional em 
reação ao Liberalismo, mas, que, posteriormente, degenerou em uma 
ideologia sectária, anti-intelectual, e, até racista. O fundamentalismo inicial 
tinha as mesmas ênfases do evangelicalismo inglês dos séculos anteriores, 
adicionando-se os milagres e a segunda vinda.  (CAVALCANTI, 2013, p.9) 

O Brasil, como “campo missionário” europeu e principalmente norteamericano, teve 

também outras marcas: a tendência anticatólica, uma acentuada ênfase ao estudo da Bíblia e 

das doutrinas fundamentais do protestantismo, e a preocupação com assegurar um espaço 

político que permitisse o exercício da fé (cf. BONINO, 2003, p.32). A atuação na dimensão 

pública, no entanto, se relacionava mais com uma preocupação de preservação própria dentro 

do ambiente de hegemonia católica do que com convicções teológicas ou doutrinárias. 
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1.3.  Reviravoltas na compreensão da dimensão social do protestantismo no início do 

século XX 

 

O conceito de missão da Igreja do protestantismo reproduziu o contexto iluminista 

orientado pelo progresso dentro do projeto de expansão colonial. Profundamente influenciado 

pelo iluminismo, o protestantismo refletia um antropocentrismo radical, extremamente 

otimista em relação ao progresso, racional em relação às postulações teóricas e individualista. 

Embora a simbiose entre Igreja e Estado tivessem ruído no período da Reforma no contexto 

europeu, a ideia de cristandade permaneceu intacta tanto no protestantismo quanto no 

catolicismo. Os elementos políticos, culturais e religiosos se confundiam, de forma que 

colonização e cristianismo fossem os dois lados de uma mesma moeda (cf. BOSCH, 2012, 

p.334). Gradualmente desenvolveu-se a ideia romântica dos seres humanos como 

intrinsecamente bons, na figura do “bom selvagem” de Rousseau, que fatalmente levaria a 

uma atitude condescendente em relação a outros povos e culturas.  

A responsabilidade individual dos missionários em proclamar a salvação 
para indivíduos constitui a característica distintiva das missões do século 19. 
No final do século, milhares de missionários estavam se dirigindo à África e 
à Ásia, confiantes de que tinham algo a oferecer aos povos destituídos 
daqueles continentes e convencidos de que africanos e asiáticos esperavam 
ansiosamente para receber o que lhes traziam. (BOSCH, 2012, p.351) 

O nacionalismo crescente nos Estados Unidos imperceptivelmente foi absorvido pela 

ideologia missionária traduzindo-se em sentimento de superioridade espiritual e atitude de 

benevolência condescendente de parte de missionários, atitude inexistente até o século XVIII 

nos peregrinos que se assentaram em terras norte-americanas, na maioria oriundos da classe 

operária, sem instrução ou posses. A crescente noção de “destino manifesto” uniu-se à noção 

de “mandato divino”, que por sua vez foi se desenhando como uma responsabilidade do povo 

americano para com as outras nações consideradas inferiores, menos privilegiadas. Nas 

palavras de Antônio Gouvêa Mendonça, o conceito de reino de Deus foi "encampado" pelo 

"sonho americano", assim como o de "povo escolhido" pela expansão do reino (cf. 

MENDONÇA, 1990, P.32) 

Circunscrita na teologia ao âmbito da soteriologia, a preocupação missionária priorizava 

as atividades relacionadas mais à palavra do que à ação, ainda que se prestasse serviço a 

doentes, pobres e outras vítimas da sociedade, mas se percebiam essas atividades como 

“serviços auxiliares”, destinadas a criar uma predisposição favorável à mensagem da salvação 

de almas (cf. BOSCH, 2012, p.472). Como vimos, o liberalismo teológico com ênfase no 
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evangelho social com seu caráter otimista e humanitário cresceu até que o horror da Primeira 

Guerra Mundial enfraqueceu o ímpeto desse movimento missionário e nacionalista, ao mesmo 

tempo em que arrefeceu a reação exacerbada do fundamentalismo à teologia liberal. É nesse 

contexto entre guerras que entra em cena o retorno da ortodoxia, na voz do teólogo alemão 

Karl Barth (1886 - 1968). 

Karl Barth nasceu na Suíça, e sua formação foi produto da educação ortodoxa 

protestante na infância e da teologia liberal no seminário. A teologia moderna, 

convencionalmente conhecida como neo-ortodoxia, foi formulada e promovida por teólogos 

como Barth, desiludidos com a ortodoxia e com a teologia protestante liberal: 

Em suas memórias, Barth descobriu que a teologia liberal na qual se formou 
não podia ser traduzida para pregações relevantes que fizessem sentido para 
a vida das pessoas comuns que frequentavam a paróquia. Ficou 
decepcionado com o protestantismo liberal quando seus próprios mentores 
teológicos, como Harnack 15  e outros professores alemães, apoiaram 
publicamente a política de guerra do imperador da Alemanha em 1914 
(OLSON, 2001, p.619). 

Os suíços Karl Barth e Emil Brunner, e os irmãos norte-americanos Reinhold e Richard 

Niebuhr, também discordavam fortemente do fundamentalismo, especialmente quanto à 

afirmação da inerrância da Bíblia: entendiam que a Bíblia era instrumento da palavra de Deus, 

mas a Palavra de Deus não se restringia à Bíblia. A principal distinção da neo-ortodoxia, 

portanto, está na sua concepção da revelação de Deus enquanto auto-revelação, acima de tudo 

em Jesus Cristo. "Deus revela a si mesmo e não declarações proposicionais" (OLSON, 2001,  

p.612, grifo do autor). Essa ênfase na postulação da auto-revelação da neo-ortodoxia nos 

ajuda a perceber a caminhada do desenvolvimento do conceito missiológico de "missio Dei", 

fundamental para compreender a missiologia do protestantismo e também do catolicismo no 

período que pesquisamos.  

A "missio Dei", segundo Bosch, foi um conceito articulado pela primeira vez por Karl 

Barth, em 1932, na Conferência Missionária de Bradenburgo, e atingiu sua formulação mais 

clara em 1952, na Conferência de Willingen (cf. BOSCH, 2002, p.467). A ideia da missio Dei 

era que a missão é derivada da própria natureza de Deus, o que a coloca no contexto da 

doutrina da Trindade, não da eclesiologia nem da soteriologia.  

A doutrina clássica da missio Dei como Deus, o Pai, enviando o Filho, e 
Deus o Pai e o Filho, enviando o Espírito foi expandida no sentido de incluir 

                                                
15 Adolf Von Harnack, o teólogo mais representativo do movimento liberal (ver nota de rodapé 9). 
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ainda outro "movimento": Pai, Filho e Espírito Santo enviando a Igreja para 
dentro do mundo. (BOSCH, 2002, p.467) 

Tomando como ponto de partida a crise do cristianismo no século XX, a ideia 

desenvolvida por Barth afirmava que a fé cristã e a própria Igreja são, por definição, 

essencialmente missionárias: 

A missão é a razão de ser da igreja. Não obstante, é quase impossível dizer o 
que ela é. Cada geração de cristãos precisa redefinir o que entende por 
missão. Pois missão diz respeito às relações entre Deus e o mundo, a partir 
de sua manifestação na história de Israel e particularmente, na vida, morte e 
ressurreição de Jesus de Nazaré, a "autocomunicação de Deus". Nesse 
sentido, a Bíblia não é um conjunto de "leis de missão" que nos daria um 
receituário seguro para a prática da missão. Ela é um mapa ou bússola de 
orientação para avaliarmos a ambivalência entre a providência ou ação 
divinas e a confusão ou limitação propriamente humanas do povo de Deus e 
mesmo da humanidade." (ZWETSCH, 2008, p.87) 

Sistematizado posteriormente por George Vincentom, o conceito de missio Dei teve 

enormes consequências para a missão da Igreja e seu serviço no mundo, seu engajamento na 

atuação de Deus para o bem, a justiça e a paz entre as pessoas, que visa salvar a humanidade 

(SUESS, 2007, p.34). 

 

1.4.   O conceito de missão no contexto brasileiro até meados do século XX 

 

No Brasil, a herança da missiologia norte-americana assumiu duas vertentes distintas. 

Segundo Mendonça, a primeira vertente decorre de uma concepção teológica representada 

pela Conferência de Edimburgo em 1910: a ideia de "cristianizar" a sociedade acreditando 

que as oportunidades do ambiente religioso não somente favoreciam o "florescimento dos 

eleitos", como contribuiria para uma transformação da sociedade para melhor, por influência 

da cultura protestante. A estratégia missionária nesse caso, foi a de aplicar recursos humanos 

e financeiros na educação, com a fundação de muitos colégios protestantes (cf. 

MENDONÇA, 1990, p.32). 

A segunda vertente, que acabou dominando a ação missionária no ambiente brasileiro, 

foi a conversionista, herdeira principalmente dos movimentos de reavivamento de John 

Wesley e o metodismo.  

Ao contrário do agostinianismo calvinista, o mecanismo da salvação 
consistia na consciência de culpa seguida de ato voluntário de aceitação da 
oferta de salvação, sucedido pela justificação e pela santificação progressiva. 
A fé era determinada pela experiência pessoal e emotiva. A teologia 
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conversionista missionária consistia num processo diferente de mudança 
cultural. A conversão era individual e consistia no rompimento abrupto do 
indivíduo com seu meio cultural através da adoção de novos padrões de 
conduta opostos àqueles em que havia sido criado. (MENDONÇA, 1990, 
p.32) 

Não é sem motivo que surgiram tantos conflitos no decorrer do século XX quanto à 

postura do protestantismo diante da questão social. Intimamente arraigado à cosmovisão 

protestante estava o conversionismo individualista e a crença na transformação da sociedade 

apenas pela conversão dos indivíduos isoladamente. Reconhecer o papel da Igreja diante das 

estruturas sociais e de poder era algo que dificilmente superaria a dicotomia "evangelização 

versus ação social". No protestantismo, esse posicionamento era no sentido de engajamento 

social, e aparentemente havia consenso porque não se reivindicava uma revisão teológica, 

mas uma participação mais ativa dos fieis enquanto cidadãos em busca de atuar na sociedade 

e ao mesmo tempo preservar um espaço de liberdade civil, aspecto muito caro ao 

protestantismo. Na posição de Mendonça, à medida em que a postura pela responsabilidade 

social se identificava com o liberalismo, evangelho social, comunismo, e instigava reações do 

fundamentalismo, a dualidade evangelho versus ação social volta a emergir e provocar 

polarizações. 

Há que se tomar o cuidado, entretanto, com as afirmações categóricas que olvidam 

documentos históricos importantes que poderiam flexibilizar essas opiniões engessadas. É o 

caso, por exemplo, do Credo Social Metodista, de 1918 e de 1934; do Manifesto Batista, de 

1963; e do novo Credo Social Metodista aprovado em 1960 e 1970, aos quais iremos nos 

deter brevemente a partir de agora. 

Em 1918, dizia o Credo Social da Igreja Metodista Episcopal, Sul: 

Considerando que a Igreja de Deus está divinamente comissionada a 
interpretar Jesus Cristo e seu evangelho a cada geração sucessiva e a 
trabalhar a fim de que todas as coisas sejam trazidas à sua sujeição, e 
considerando que os problemas de um novo ajuste industrial e redenção 
social a que esta geração é forçada a considerar, constituam um desafio à 
Igreja para asseverar o senhorio de Jesus Cristo na vida social, bem como na 
vida individual, para interpretar o evangelho a esta geração em termos 
sociais, bem como em termos individuais, estamos ao lado de nossos irmãos, 
representados no Concílio Federal das Igrejas de Cristo na América, 
batalhando: (...) 5. Por uma regulação das condições de trabalho para 
mulheres de tal forma que a saúde física e moral da comunidade seja 
salvaguardada. 6. Pela proteção e prevenção da pobreza. (...) 10. Pelo direito 
de todos os seres humanos à oportunidade de manutenção própria, pela 
proteção deste direito contra toda a espécie de usurpação, e pela proteção 
dos trabalhadores contra os danos penosos de trabalhos forçados. 
(RENDERS, 2018, p.80). 
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O termo "comissionada" aponta para a missão da Igreja, a "sujeição" aponta para o 

senhorio de Cristo, o evangelho em termos "sociais e individuais" apontam para uma 

compreensão integrada da evangelização. A versão do Credo Social de 1934 trazia novos 

itens, que acrescentavam as questões trabalhistas, de descanso, de salário, de propriedade, de 

distribuição de produtos da indústria e agricultura, de guerras e da ordem mundial, e 

finalmente, de deveres e direitos cívicos, notadamente, o voto (cf. RENDERS, 2018, p.83). 

Um olhar para alguns dos jornais denominacionais do período da primeira metade do 

século XX pode mostrar como a situação política e social brasileira provocou sim um 

posicionamento do protestantismo em relação à pobreza e à injustiça social. Segundo Adriano 

Henriques Machado, houve estudos na década de 1980 em que sociólogos afirmavam uma 

relação de distanciamento ou mesmo de alheamento na participação dos evangélicos na 

política (cf. MACHADO, 2016, p.14). Generalização amplamente aceita no meio acadêmico16 

até os dias atuais, Machado a considera equivocada, por não considerar a quantidade de fiéis 

em relação à população brasileira na primeira metade do século XX, de modo a ter 

representatividade, e mesmo à falta de aprofundamento na bibliografia que percebe a atuação 

na política de diversas formas e diferentes maneiras desde a segunda metade do século XIX.  

Logo, as análises produzidas pelos sociólogos desse período, ao dizerem que 
a participação política dos evangélicos passou a ocorrer de forma efetiva a 
partir dos anos 1980 e que antes disso a relação com a política não existia ou 
se dava de forma tímida, ao serem generalizadas para todos os evangélicos 
acabava por se tornar uma afirmação superficial e de certa forma irreal. 
Nesse sentido, torna-se importante destacar que não é porque houve nessa 
época uma maior participação ou mesmo uma mudança na forma de atuação 
dos evangélicos na arena político-partidária, que isso significava a 
inexistência no período anterior do estabelecimento de uma relação dos 
evangélicos com a política, só que de outra forma ou a partir de outras bases.  
Os defensores desse pensamento poderiam argumentar que essa mudança se 
referia apenas ao aspecto político-partidário. Entretanto, mesmo nesse 
quesito, a afirmação de que só nos anos 1980 houve uma maior participação 
evangélica não pode ser totalmente aceita, visto que, desde os anos 1930 os 
evangélicos brasileiros elegeram representantes para o Congresso Nacional e 
no período precedente ao golpe de 1964, ocorreu uma destacada participação 
de deputados evangélicos, os quais chegaram a contar com mais de uma 
dezena de parlamentares. (MACHADO, 2016, p.14) 

Machado procurou identificar na grande quantidade de publicações, entre jornais e 

revistas denominacionais ou interdenominacionais e ecumênicas informação sobre a relação 

                                                
16 Machado cita a tese de Antonio Pierucchi em 1989 e de Paul Freston em 1992. Para estes sociólogos, apenas 
depois de 1986 os evangélicos passaram a atuar de forma efetiva devido à eleição de 33 parlamentares 
evangélicos para a Assembleia Constituinte. Para Machado, é necessário ampliar a compreensão de política além 
do campo politico-partidário e de participação nas eleições, para compreender um conjunto mais amplo e 
complexo denominado como a “cultura política” dos evangélicos brasileiros. 
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dos evangélicos e a participação na esfera pública. Sua análise do O Jornal Batista e do 

Expositor Cristão, jornais das denominações batista e metodista respectivamente, nos ajudam 

a perceber também a questão social que nos interessa neste trabalho. 

Damos um exemplo. O Jornal Batista, nas edições que antecederam o golpe de 1964, 

publicou diversos artigos e editoriais onde denunciava os desmandos da política e se 

posicionava quanto à responsabilidade social da Igreja. Muito expressivo é o Manifesto dos 

Ministros Batistas do Brasil, publicado na primeira página de O Jornal Batista em 14 de 

setembro de 1963. O Manifesto foi originado na Assembleia Geral da Ordem dos Ministros 

Batistas do Brasil17, realizada em Vitória, e destina-se "à Nação Brasileira, e à Denominação 

Batista em particular". Vem assinado pela diretoria da Ordem, que tinha como presidente José 

dos Reis Pereira, vice-presidentes José Lins de Albuquerque e Helcio da Silva Lessa, 

secretário geral Tiago Nunes Lima, secretários Irland Pereira de Azevedo e José dos Santos 

Filho, tesoureiro Otávio Felipe Rosa, Bibliotecário Tércio Gomes Cunha, Procurador David 

Malta Nascimento. O Manifesto trazia denúncias aos regimes totalitários latino-americanos; 

na área do Ensino Religioso, se posicionava pela laicidade das escolas; na área da justiça 

social, reivindicava a eficiência dos institutos assistenciais do Estado, fazendo menção à 

aplicação de recursos, a propriedade e exploração da terra, a pobreza e distribuição de 

riquezas, a remessa de recursos nacionais para o exterior, a corrupção e prática policial, a 

previdência social, a sindicatos, a regulamentação dos direitos dos trabalhadores da cidade e 

do campo. Depois dessa extensa lista de denúncias e reivindicações, o Manifesto preconiza: 

 a promoção urgente de reformas tais como: a) reforma agrária; que venha 
atender às reivindicações do homem do campo explorado; b) reforma 
eleitoral, que venha liquidar as circunstâncias que possibilitam e estimulam 
os nossos maus costumes políticos; c) reforma administrativa, que ponha 
termo ao nepotismo, ao filhotismo e à ineficiência tão generalizada quanto 
onerosa dos serviços públicos; d) reforma da previdência social, que venha 
pôr em funcionamento as nossas leis sociais com o pleno reconhecimento e 
o efetivo atendimento dos direitos dos que trabalham. (O JORNAL 
BATISTA, 1963, n.37, p.1) 

Nesse mesmo período, outros artigos e entrevistas em outras edições do Jornal 

debateram a questão social, incentivando os fiéis a se engajarem na militância, não como 

instituição mas como cidadãos. É assim que também se posiciona o presbiteriano João Dias, 

                                                
17  Atual Ordem dos Pastores Batistas no Brasil (OPBB), com sede no Rio de Janeiro, a entidade congrega os 
pastores que servem às igrejas da Convenção Batista Brasileira. 
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entrevistado pelo O JORNAL BATISTA em 17 de agosto de 1963 a respeito de sua 

participação no Congresso de Evangelização do Nordeste18: 

Entendo que o crente como pessoa deve estar, de uma maneira total, não 
somente interessado, mas também participando em todas as realizações que 
visam estabelecer a vontade de Deus na terra, isto é, naqueles programas em 
que nós vemos claramente, embora à parte da igreja, uma tentativa de aplicar 
a justiça sobre a terra. Por exemplo: creio que o crente evangélico não deve 
estar fora de nenhum movimento que vise defender a justiça e condenar o 
mal. Para isso ele deve penetrar em todas as esferas onde viva, participando 
de todas as suas interações. Se é operário, estar engajado, comprometido 
com os bons ideais do seu sindicato; se estudante, estar ativamente integrado 
nas promoções estudantis que estão se esforçando para melhorar a vida no 
seio das universidades. E assim, na administração, na política, etc, o crente 
deve influir como um cristão e como um revolucionário, um inconformado. 
Isso, no plano individual. No plano coletivo, da igreja como comunidade, 
temos de cooperar com as transformações sociais para o bem do homem, a 
começar da proclamação, da sua pregação. (...) mas a igreja não deve ficar 
apenas na proclamação; ela tem de participar das iniciativas que promovam 
a aplicação da vontade de Deus em todas as esferas da vida humana. (O 
JORNAL BATISTA, 1963, n.37, p.1) 

Quando inquirido sobre o risco da influência do comunismo, o professor presbiteriano 

João Dias afirma: 

se somos cristãos, temos que trabalhar para a transformação desse mundo, e 
por isso devemos estar naqueles ambientes onde outros, não cristãos, estão 
tentando essa transformação. Se os Diretórios e os Sindicatos estão 
infiltrados pelas ideias comunistas, é precisamente lá que o cristão deve 
estar. Se é que ele é cristão... ( O JORNAL BATISTA, 1963, n. 33, p.9) 

Esses registros demonstram a preocupação com a responsabilidade social da Igreja, indo 

além do escopo da evangelização. A Conferência do Nordeste, que Longuini Neto considera 

um dos mais importantes eventos do protestantismo nacional (LONGUINI NETO, 2002, 

p.147), ocorreu em 1962, Recife, como a quarta consulta organizada pelo setor de 

Responsabilidade Social da Igreja, da Confederação Evangélica do Brasil. Sob o tema "Cristo 

e o processo revolucionário brasileiro" esta consulta "demonstra claramente a evolução de 

uma ética social evangélica que primeiramente havia sido articulada dentro dos parâmetros do 

compromisso social dos cristãos em termos de responsabilidade social, ou ação social" 
                                                

18 O Setor de Estudos e Responsabilidade Social das Igrejas, da Confederação Evangélica Brasileira foi o 
organizador de quatro importantes conferências sobre o tema social. A primeira consulta realizou-se em São 
Paulo, 1955, sob o tema "Responsabilidade Social da Igreja"; a segunda em 1957, Campinas, sob o tema "A 
igreja e as rápidas transformações sociais no Brasil", e a terceira, 1960, sob o tema "Presença da Igreja na 
evolução da nacionalidade." A quarta conferência, em 1962, se tornou conhecida como "Conferência do 
Nordeste", e impulsionada pelo movimento de estudantes e seminaristas cristãos, cujo mentor intelectual foi o 
presbiteriano Richard Shaull, contou com a presença de intelectuais do país como Celso Furtado, Paul Singer e 
Gilberto Freire, e tocou assuntos polêmicos da participação dos cristãos nas questões sociais do país. 
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(LONGUINI NETO, 2002, p.137). Segundo esse autor, a formulação dessa ética social 

evangélica articulou um conceito pastoral anterior às formulações da teologia da libertação, 

dentro do âmbito protestante, ao mesmo tempo em que definiu um conceito de missão, 

resultando em uma nova proposta missiológico-pastoral (cf. LONGUINI NETO, 2002, 

p.138). 

No caso metodista, a ênfase no aspecto social sempre esteve mais presente desde o 

fundador John Wesley, que colocava a doutrina da santificação como a integração de dois 

movimentos: os atos de piedade e os atos de misericórdia, o que pressupõe a existência do 

outro, no âmbito sócio-comunitário: “No entendimento de Wesley ‘não há santidade que não 

seja santidade social’”19. 

Interesse notar, na esteira de Renders, que um credo social protestante brasileiro, no 

sentido restrito, existe apenas na Igreja metodista (cf. RENDERS, 2018, p.79). 

Isso pode e deve até surpreender, considerando que algumas das igrejas-
mães das igrejas da missão atuando no Brasil tinham acolhido o Credo 
Social já em 1908 como integrantes do Conselho Nacional das Igrejas 
Cristãs dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana. 
(RENDERS, 2018, p.79) 

 O credo social da Igreja metodista, documento elaborado por decisão do X Concilio 

Geral, em 1970, declara no artigo 4o Parágrafo 7 “Cremos que a comunidade cristã universal é 

serva do Senhor; sua missão nasce sempre dentro da missão do seu único Senhor que é Jesus 

Cristo”, e relaciona sua posição a respeito da justiça: 
e) A pobreza de imenso contingente da família humana, fruto dos 
desequilíbrios econômicos, de estruturas sociais injustas, da exploração dos 
indefesos, da carência de conhecimentos, é uma grave negação da justiça de 
Deus. 
f) As excessivas disparidades culturais, sociais e econômicas negam a justiça 
e põem em perigo a paz, exigindo intervenção competente com 
planejamento eficaz para vencê-las. 
g) É injusto aumentar a riqueza dos ricos e poder dos fortes confirmando a 
miséria dos pobres e oprimidos. Os programas para aumentar a renda 
nacional precisam criar distribuição equitativa de recursos, combater 
discriminações, vencer injustiças econômicas e libertar o homem da pobreza. 
h) No individualismo e no coletivismo, tanto quanto em programas de 
crescimento econômico e progresso social, encontramos os riscos de 
humanismos parciais. Urge que se promova o humanismo pleno. A plena 
dimensão humana só se encontra nas novas relações criadas por Deus em 
Jesus Cristo. (IGREJA METODISTA, Credo Social, 1970, art.4o., n.III,5, 7) 

 

                                                
19 http://www.metodista.org.br/doutrinas-metodistas <acesso em 15/11/2017. 
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No último parágrafo do Credo Social, destaca-se ainda o problema estrutural como 

tarefa dos membros da Igreja metodista: 

A Igreja Metodista não só deplora os problemas sociais que aniquilam 
as comunidades e os valores humanos, mas orienta a seus membros no 
tratamento dos problemas dentro das seguintes normas e critérios: 
a) Propugnar por mudanças estruturais da sociedade que permitam a 
desmarginalização social dos  indivíduos, grupos e das populações; 
b) Trabalhar para obter dos que já desfrutam das oportunidades normais de 
participação sócio-econômica e cultural e dos que têm a responsabilidade do 
poder diretivo da comunidade, uma mentalidade de compreensão e de ação 
eficaz para erradicação da marginalidade; 
c) Oferecer às pessoas vitimadas pelos problemas sociais a necessária 
compreensão, o apoio econômico e o estímulo espiritual para sua libertação, 
a orientação individualizada, respeitando sempre a sua autodeterminação; 
d) Pautar-se em normas técnicas atualizadas e específicas a cada situação-
problema, no tratamento das mesmas, utilizando os recursos comunitários 
especializados; Amar efetivamente as pessoas caminhando com elas até as 
últimas consequências para a sua libertação dos problemas e sua 
autopromoção integral. (IGREJA METODISTA, Credo Social, 1970, art.4o, 
grifos dos autores)  

Machado analisa em sua tese de Doutorado a publicação no Expositor Cristão de uma 

Mensagem do Gabinete Geral às igrejas metodistas, que convoca os fiéis da denominação a 

uma participação política, nas discussões, debates, e atuações nos problemas do país inclusive 

por meio de organizações como partidos e sindicatos. Esse documento, assim como O Jornal 

Batista, analisados por Machado, evoca a tradição da denominação enquanto cidadãos na 

participação política: 

A esse respeito, os metodistas destacavam os documentos elaborados por 
eles próprios, principalmente os que trabalhavam com essas questões, como 
a “Mensagem Episcopal”, produzida pelos bispos e divulgada durante o VIII 
Concílio Geral da Igreja, no ano de 1960 e o novo “Credo Social” aprovado 
nesse mesmo encontro20, mas que era algo existente na Igreja desde os anos 
1930, quando ela havia conquistado a sua autonomia, sendo este um 
documento que trazia os princípios norteadores da denominação para com as 
questões sociais, políticas e econômicas. Além disso, eles reafirmavam o 
apoio da instituição para com o conceito de “Sociedade Responsável” 
elaborado pelo Conselho Mundial de Igrejas (CMI), do qual a denominação 
fazia parte e destacavam a criação do Departamento de Ação Cívica (DAC) 
pela Junta Geral de Ação Social (JUGAS), cuja função seria a de aprofundar 
os estudos sobre a situação concreta do país a partir das posições cristãs. 
(MACHADO, 2016, p.39)  

Embora presente no protestantismo, a dimensão social era subordinada à conversão 

individual, que permanecia primordial. Machado cita diversos trechos onde o posicionamento 

                                                
20 O Credo Social publicado no site da Igreja metodista é a versão aprovada no X Concílio, realizado em 1970. 
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diante da situação social se fazia enfático e até mesmo radical nos grupos metodista e batista, 

em defesa de mudanças sociais, realização de reformas e compreensão da existência de uma 

situação de exploração, mas que essas denominações não haviam abandonado o caráter 

espiritual e individualista de suas tradições religiosas:  

Os excertos acima evidenciam de forma bastante clara, que apesar de uma 
análise crítica dos problemas sociais brasileiros e a defesa de reformas que 
transformassem esse estado de coisas, prevalecia nesses grupos a premissa 
que a mudança da realidade só ocorreria de fato com a modificação da 
personalidade do homem através de sua conversão aos valores e modo de 
vida cristão. Tanto que em certo momento, a Mensagem metodista chegava a 
dizer que a grande crise pela qual o país passava era a de caráter, 
asseverando que a reforma do mesmo era básica e essencial para que as 
demais lograssem sucesso. (MACHADO, 2016, p.42).   

Vimos até então a opinião de alguns estudiosos sobre a identidade protestante focada no 

aspecto espiritual em detrimento do social. Entretanto, as análises recentes de Machado e a 

consulta a documentos e jornais denominacionais anteriores à década de 60 demonstraram 

que o pensamento de ação social como papel da igreja existia sim21. O que parece ainda faltar 

nesse período é a sistematização de uma teologia que ampliasse o olhar sobre a ação social 

como decorrente da conversão individual, para considera-la como missão da igreja juntamente 

com a evangelização. Veremos como ocorre essa revisão na teologia da missão.  

 

 

1.5.  A necessidade de uma revisão teológica no paradigma de missão 

 

 Durante todo o século, grandes encontros mundiais para pensar a missão e a 

evangelização uniram o mundo protestante desde as Conferências de Edimburgo em 1910, na 

tentativa de encontrar estratégicas e repensar a missão em escala mundial dentro do contexto 

moderno. Tinha início o Movimento Ecumênico, que veio expressar-se de forma mais 

consistente com a fundação do Conselho Mundial de Igrejas. Na análise de Dias (DIAS, 2009, 

p.118), a tomada de consciência sobre uma necessidade mínima de unidade entre os cristãos 

veio motivada pela "experiência do escândalo da separação e concorrência em nome de Cristo 

nos campos missionários das então colônias europeias no hemisfério sul". Esse movimento 

                                                
21 A tese de Machado, entretanto, aponta para o período subsequente na história do país, onde a posição dos 
editores dessas publicações, naquele momento progressista e engajada, passa para uma postura conservadora e 
inclusive reacionária, apoiando o golpe de 1964 e os atos arbitrários do governo militar durante todos os anos da 
ditadura no Brasil. Para Machado, houve nos anos anteriores ao golpe um “despertamento” para os problemas 
sociais, que reverteu em uma ofensiva pelo controle político-ideológico dos periódicos produzidos e dos espaços 
e estruturas internas das instituições. 
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caracterizou-se no início mais pelo soma de esforços de cooperação na evangelização do que 

pela simples busca de entendimento entre denominações. Era um esforço pragmático, por 

assim dizer, cujo objetivo inicial era levar a termo a missão. A América Latina recebeu a 

primeira Conferência Evangélica Latino Americana aconteceu em 1949, Argentina, a segunda 

em 1961, no Peru, de onde surgiu o organismo continental ISAL (Comissão Latino americana 

de Igreja e Sociedade). Nesta II CELA, informa Dias (cf. DIAS, 2009, p.120) já se 

manifestavam os grupos fundamentalistas e anti-ecumênicos na polêmica político-ideológica. 

A terceira Conferência, prevista para se realizar no Brasil em 1965 não chegou a acontecer 

por causa do golpe militar em 1964 e divergências entre os organizadores. Somente veio a 

acontecer em 1969, Argentina. Batista avalia que o caminhar ecumênico teve como uma das 

suas mais importantes contribuições o pensamento social, caracterizado pelo seu testemunho 

profético antissistêmico, seu realismo ao interpretar a história, sempre animado por uma visão 

utópica, e pelo chamado às igrejas para encarnar-se nas problemáticas deste mundo (cf. DIAS, 

2009, p.96). 

Mas o caminho do ecumenismo não representou o protestantismo latino-americano, que 

desenvolvia uma postura antiecumênica e teológicamente conservadora. A grande virada 

teológica em relação à missão começou a acontecer na década de 1960. Em Wheaton, 1966, 

aconteceu o Congresso de Missão Mundial da Igreja, com quase mil delegados procedentes de 

71 países, que resultou na Declaração de Wheaton, uma declaração considerada por alguns 

ainda conservadora mas que reconheceu sua falta para com as preocupações do mundo, uma 

confissão na qual admite ter falhado quanto ao racismo, à guerra, à explosão demográfica, à 

pobreza, à desintegração da família, à revolução social e ao comunismo (PADILLA, 2008, 

p.57). A reunião seguinte aconteceu em Berlim, 1966 também: o Congresso Mundial de 

Evangelização, organizado pela revista Cristianity Today e no qual Billy Graham reafirmou a 

premissa de suas cruzadas de evangelização: "se a igreja voltar à sua tarefa principal de 

proclamar o evangelho a as pessoas se converterem a Cristo, ela terá mais impacto do que 

qualquer outra coisa sobre as necessidades sociais, morais e psicológicas." (PADILLA, 2008, 

p.59). Assim sucedeu também no Congresso de Evangelização para os Estados Unidos, em 

Minneapolis, 1969, onde as vozes que questionavam o espaço da responsabilidade social da 

igreja eram sufocadas pela visão conservadora de evangelização.  

Somente no Congresso Latino-americano de Evangelização (CLADE I), em Bogotá, 

1969, foi que se olhou de fato para a evangelização e a responsabilidade social como uma 

questão teológica que necessitava de revisão. Samuel Escobar fez uma palestra sobre "A 

responsabilidade social da igreja", e o documento elaborado no congresso, a "Declaração 
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Evangélica de Bogotá" afirmou a necessidade de encarnar o exemplo de Jesus Cristo na 

realidade latino-americana de subdesenvolvimento, injustiça, fome, violência e desespero (cf. 

PADILLA, 2008, p.61). Em 1971, no Congresso Europeu de Evangelização houve a mesma 

nota de destaque para a responsabilidade social da igreja, e em Chicago, 1973, a "Oficina do 

Dia de Ação de Graças sobre os evangélicos e a preocupação social" resultou na "Declaração 

de Chicago sobre a preocupação social evangélica".  

A revisão teológica começou a acontecer desde meados do século XX, com a teologia 

de Karl Barth, como vimos anteriormente. Até a década de 60, o conceito de Missio Dei havia 

se  integrado à teologia protestante e à missiologia do Concílio Vaticano II. O que impedia 

que a revisão teológica se efetivasse no ambiente protestante, entretanto, era a força com que 

o fundamentalismo havia se imposto à teologia, como afirma Gondim, "oriundos do pietismo, 

puritanismo, avivamentos e milenarismo, os evangélicos permaneceram ligados aos 

pressupostos fundamentalistas" (GONDIM, 2010, p.144).  

No capítulo II, analisaremos a tentativa do protestantismo em abraçar o novo paradigma 

teológico, durante a realização do Congresso de Lausanne. Por ora, veremos como o 

catolicismo se situava antes do período recortado pela nossa pesquisa em relação à sua 

compreensão da missão da Igreja, para observar em seguida que postura assumia em relação à 

pobreza. 

 

2. Missão da Igreja conforme o catolicismo romano 

 

Desde o século XIX, o catolicismo teve sua atuação pautada pelo problema de sua 

relação com o mundo moderno (cf. ZAGUENI, 1999, p.15). Concluída uma fase em que 

Igreja e Estado estavam ligados simbioticamente, a Igreja Católica teve que defrontar-se com 

as principais tendências do pensamento moderno: a separação do Estado, que se tornou laico e 

anticlerical; a formação dos Estados-nação e dos regimes liberais, socialistas e anarquistas; a 

preocupação com os problemas sociais causados pela industrialização crescente; o confronto 

com o protestantismo. Leão XIII (1878-1903), foi o primeiro papa a esboçar uma abertura 

para o mundo moderno, ainda que dentro da reivindicação de restauração da antiga autoridade 

perdida com a modernidade. Para Restori, a conjuntura que se criou ao longo da Idade 

Moderna influenciou negativamente todo o movimento missionário, “chegando à segunda 

metade do século XVIII com a ação missionária da Igreja Católica num verdadeiro declínio” 

(RESTORI, 2015, p.36).  
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2.1.  O papa Leão XIII e a Encíclica Rerum Novarum 

 

A promulgação da Encíclica Rerum Novarum em 1891 pelo papa Leão XIII colocou as 

raízes para a DSI nos séculos XIX e XX, mudando o cenário dentro da própria instituição e da 

relação desta com a sociedade, que até então mantinha uma postura rígida contra a 

modernidade (cf. SOUZA, 2016, P.34).  

As revoluções Iluminista, Francesa e Industrial do mundo moderno provocaram 

profundas sequelas no catolicismo:  

Nos meios eclesiásticos e na população em geral, estabelece-se um 
verdadeiro pavor em relação aos movimentos revolucionários que invertem 
valores tradicionais. O espírito antirrevolucionário toma conta dos católicos 
e encontra apoio nas forças sociais reacionárias, ainda ligados ao Ancien 
Régime (o sistema monárquico de grupos privilegiados, vigente até 1789). 
(SOUZA, 2016, p.34) 

O objetivo da Revolução Francesa não era apenas mudar um governo, mas abolir a 

forma antiga da sociedade, por isso a necessidade de atacar todos os poderes estabelecidos e 

vigentes durante toda a Idade Média. Ao estudar a Revolução Francesa, Alexis de Tocqueville 

encontrou sua singularidade em ser uma revolução que se estabeleceu nos moldes de uma 

revolução religiosa, cujas ideias ultrapassaram as fronteiras étnicas e territoriais, algo apenas 

visto nas revoluções religiosas (cf. TOCQUEVILLE, 2016, p.11). A situação da Igreja 

católica era desfavorável em todo o continente europeu, refletida pela atitude laicista e 

anticlerical da política e sociedade, em grande parte como reação à postura do papa Pio IX 

(1846-1878), que segundo Zagheni havia “fechado” a Igreja numa atitude de isolamento em 

relação ao mundo, em variados aspectos: 

- a Questão Romana, que do ponto de vista político, havia destroçado o 
Estado pontifício e, do ponto de vista religioso, contribuíra para ativar uma 
atitude hostil do Estado Unitário Italiano em relação à Igreja;  
- a situação cultural caracterizada por um difuso e marcante anticlericalismo;  
- o avanço do socialismo, do comunismo e do nihilismo, movimentos então 
especificamente revolucionários e que, por isso, suscitavam temores e 
perplexidades. (ZAGHENI, 1999, p.171) 

A reação católica, intitulada de Restauração, consistia em uma postura defensiva e 

alienada da Igreja em relação às ameaças enxergadas na civilização moderna (cf. ZAGUENI, 

1999, p.26). O relacionamento entre a Igreja católica e a sociedade civil era afirmado como de 

autoritarismo, tradicionalismo e a reconstrução das estruturas eclesiásticas diante da 

separação dos papeis da Igreja católica e do Estado, inclusive a desapropriação de bens da 
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Igreja católica pelo Estado. A Igreja católica se reestruturou reorganizando dioceses e 

paróquias, com o desenvolvimento de práticas de espiritualidade popular em torno das 

paróquias, reconstrução de seminários e novas ordens religiosas que atendiam à população, 

empobrecida pelos excessos da industrialização (cf. ZAGUENI, 1999, p.34). 

O socialismo, rejeitando uma interpretação religiosa da vida, suscitou sentimentos 

hostis à hierarquia católica. No entanto, a ameaça à autoridade católica não veio somente do 

contexto externo à Igreja: Souza identificou nesse período um grupo de católicos liberais, 

dentre eles Hugo Félicité de Lamennais (1782-1854), que simpatizava com as ideias da 

Revolução Francesa, defendendo a separação total entre Igreja e Estado para que a Igreja 

fosse livre na sua missão evangelizadora (cf. SOUZA, 2016, p.37). A publicação de suas 

opiniões no Jornal L'Avenir em 1830 causaram preocupações para o clero, que culminaram 

com a reação do papa Gregório XVI (1831-1846), condenando os pontos de vista teológicos 

de vários pensadores da época, inclusive Lamennais. Outras atitudes antiliberais e 

antimodernistas tiveram sua expressão máxima com o papa Pio IX no Concílio Vaticano I 

(1869-1870), com a proclamação do dogma da infalibilidade papal, que contribuiu para a 

perda de prestígio da Igreja católica, acentuando a crise diante dos governos e as divisões 

dentro do próprio catolicismo. Souza considera que a polarização que causou a ruptura entre a 

Igreja e sociedade nesse período é um dos maiores dramas do século XIX. 

Segundo Zagheni, para entender as relações Igreja e Estado no século XIX, é preciso 

colocá-la no contexto do liberalismo sociopolítico, que interpretou a religião como uma 

questão individual, privada. O Estado liberal “não precisa de Deus para alicerçar a própria 

autoridade e nem do ‘instrumento’ da Igreja para levar a população à obediência à autoridade 

constituída”. (ZAGUENI, 1999, p.88). Os efeitos concretos para a Igreja são identificados por 

esse autor como: o confisco dos bens eclesiásticos, a supressão das ordens religiosas, a 

introdução do casamento civil e do divórcio, a laicização da escola, a supressão das antigas 

imunidades eclesiásticas. Com a crescente industrialização e as mudanças estruturais da 

sociedade da época, a questão social impôs-se exigindo uma redefinição da Igreja não apenas 

na sua atuação e autoridade diante da sociedade mas também quanto à sua própria identidade.  

Nesse contexto conflituoso, é que entra o papa Leão XIII que, embora não fosse um 

liberal, quis abandonar o confronto sempre negativo com a sociedade moderna que marcou os 

seus antecessores. Segundo Souza, os males da época estavam vinculados ao capitalismo, que 

seria fruto do liberalismo, que seria fruto da Revolução Francesa, que por sua vez seria a 

consequência natural e lógica do abandono dos princípios religiosos do Antigo Regime. No 
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fundo, diz Souza, "toda problemática social é reduzida às supostas causas religiosas e morais" 

(SOUZA, 2016, p.42).  

Quando assumiu o pontificado, Leão XIII propôs uma releitura da sociedade a partir da 

cultura, da realidade social e do ordenamento dos Estados-nação recém surgidos. Na 

dimensão da cultura, renovou os estudos teológicos aplicando a doutrina de São Tomás de 

Aquino às novas condições de vida da modernidade europeia, que resultou na busca de 

harmonia entre razão e fé; deu impulso aos estudos históricos com a abertura dos Arquivos 

Vaticanos; incentivou os estudos bíblicos e a pesquisa científica. Na dimensão social, Leão 

XIII atendeu à gravidade da situação dos trabalhadores com a Encíclica Rerum Novarum, na 

falta de uma legislação que garantisse as condições mínimas de trabalho e salário, diante do 

risco das greves e rebeliões que ameaçavam a coesão social. Na dimensão do Estado, Leão 

XIII redefiniu a natureza da relação Igreja/Estado na Encíclica Diuturnum (1881), que 

preconizava a autonomia e a função do Estado a partir do Deus Criador, mas em contrapartida 

o Estado deveria alinhar suas ações com a autoridade da Igreja católica, realizar atos públicos 

para “honrar a Deus”. A democracia cristã desenvolveu-se no início do século XX: 

Seguindo a brecha aberta por Leão XIII, aparece, no início do século XX, 
um novo humanismo cristão. Dessa vez não se trata já de um humanismo 
individual como até então. O novo humanismo nasce político. Nasce em 
forma de democracia cristã. A democracia cristã foi muito mais do que um 
partido político. Foi uma verdadeira evangelização. Pretendia criar um novo 
modelo de sociedade que tivesse a dupla inspiração da mensagem evangélica 
e das aspirações do homem moderno. (COMBLIN, 1996, p.46). 

As posturas de Leão XIII revelam que ele era um homem do seu tempo, que embora 

tenha trazido a questão social para a pauta, ainda não tinha condições de colocá-la dentro de 

uma nova abordagem teológica, e mais ainda, dentro do contexto de uma teologia da missão. 

Para Leão XIII, a Igreja cresce pelo sopro do Espírito Santo, pelo trabalho de homens, e 

chama todos a colaborar com a obra missionária (Enciclica Sancta Dei Civitas, 1880).  

Ao período de Restauração seguiu-se a ideologia da Nova Cristandade. O fundamento 

teológico da Nova Cristandade estava no conceito de “sociedade perfeita”, que remonta à 

Politica de Aristóteles e à Civitá de Tomás de Aquino. Tornou-se a ideologia oficial da Igreja 

católica no período entre o Vaticano I e o Vaticano II. Postulava uma sociedade desigual, 

numa visão piramidal hierárquica, fundada por Cristo e com poder próprio, por direito divino, 

para governar, legislar e inclusive obrigar mediante penas (cf. ZAGUENI, 1999, p.61). A 

Nova Cristandade, como resultado da emancipação da sociedade da tutela do poder religioso, 

abre caminho para o desenvolvimento de dois princípios: um externo, vem da resposta da 
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sociedade, que agora livre da tutela religiosa, cria um regime secular. Como resposta, a Igreja 

busca um regime cristão alternativo para esse mundo secular e autônomo. O segundo 

princípio, interno, incumbe a autoridade eclesiástica de influenciar a sociedade pela mediação 

da consciência do cristão, formada a partir do ensinamento social da Igreja (cf. CALIMAN, 

2015, p.452). São dois planos, dois mundos, duas realidades: a secular, a religiosa; duas 

cidades: a de Deus, a dos homens; duas histórias: a humana, terrestre, presente, negativa; a 

outra, a realidade do reino de Deus, divina, da graça, futura, cuja missão foi confiada à Igreja 

católica. 

Essa compreensão da missão da Igreja diante do mundo de sua época e seus desafios 

refletiu-se na posição social da Igreja católica sob Leão XIII , expressa na Rerum Novarum 

(1891). A encíclica quis evidenciar os princípios para resolver a “questão operária”, num 

contexto histórico em que os movimentos de protestos ocorriam com frequência, onde as 

rebeliões dos operários eram o meio de fazer pressão contra os empregadores. A manifestação 

dos operários era feita de tumultos e arruaça, com a quebra de máquinas e destruição das 

fábricas, com o objetivo de impedir o desemprego e manter um padrão mínimo de vida, de 

liberdade e dignidade, além dos salários. As primeiras tentativas de reforma social surgiram 

na Inglaterra, sob a forma de cooperativas de trabalho, que pelo ideal de igualdade deram 

início ao termo “socialismo utópico”. Na Itália, o movimento operário era de tendência 

sindicalista, e devido às condições de miséria cresceu conhecido como movimento anarquista. 

Na Alemanha, o socialismo marxista, ou socialismo científico, propunha a unidade do mundo 

operário, o fim das classes e do Estado. Leão XIII interpretou a situação sociopolítica 

localizando a causa da miséria de grande população de operários na destruição do sistema das 

corporações, que teria deixado as classes inferiores à mercê da ganância desenfreada dos 

empregadores. Como resposta, Leão XIII reivindicou a autoridade da Igreja, defendendo o 

direito de propriedade privada contra a apropriação do Estado, denunciando o método do 

socialismo (a luta de classes) como recurso ilegítimo para realizar um ideal de igualdade. Na 

opinião de Zamagna, a encíclica papal Rerum Novarum ampliou um trabalho que já vinha 

sendo feito pela Igreja nas diversas ordens e congregações que respondiam aos dilemas 

sociais. 

A historia registra que a Igreja não se omitiu, e, pela voz de Leão XIII, 
reagiu com lucidez e ofereceu propostas para o mundo do trabalho e para a 
convivência entre os povos, que, a seu ver, nem o liberalismo, nem o 
socialismo eram capazes de oferecer no contexto da segunda revolução 
industrial. (ZAMAGNA, 2015, p.309) 
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A Rerum Novarum está na base do pensamento social do catolicismo, em princípios 

fundamentais como: o reconhecimento do direito de associação aos trabalhadores; a rejeição 

da luta de classes; o salário mensurado para atender inclusive à aquisição de propriedades; o 

valor da propriedade privada; a subsidiariedade do Estado como princípio fundante da 

democracia (cf. ZAGUENI, 1999, p. 202). Decorrente do estímulo vindo da Rerum Novarum 

e demais escritos de Leão XIII para a organização de associações católicas, floresceram em 

vários países europeus iniciativas que culminaram na Ação Católica22. No Brasil, desde 1900 

se fez menção à Ação Católica, que foi oficialmente instituída em 1935, definida como “a 

participação organizada do laicato católico do Brasil no apostolado hierárquico, para a difusão 

e a atuação dos princípios católicos na vida individual, familiar e social” (art. 5o), da qual 

fazem parte as organizações: Homens, Liga Feminina, Juventude Católica Brasileira e 

Juventude Feminina Católica, e as seções Juventude Estudantil Católica (JEC), Juventude 

Universitária Católica (JUC), Juventude Operária Católica (JOC). 

A forma como a missão passou a se relacionar com a colonização da América Latina é o 

que iremos observar em seguida. 

 

2.2.  Missão e colonização 

 

Assim como no protestantismo, o catolicismo do século XVIII e XIX desenvolveu um 

eurocentrismo e nacionalismo em relação à missão. A atitude ufanista exportou para o mundo 

todo um modelo de civilização junto com o movimento missionário que ganhou impulso com 

as distâncias encurtadas pelo desenvolvimento dos transportes e das comunicações. No início 

do século XIX nascem numerosas congregações religiosas para a evangelização fora da 

Europa entre povos não cristãos, e envolvimento dos leigos que participam da missão (cf. 

RESTORI, 2015, p.37). O enfoque era a salvação de almas, o crescimento de nações cristãs e 

a civilização das "nações bárbaras".  

Segundo Suess, os documentos  oficiais da Igreja católica latino-americana do fim do 

século XIX "apontam para uma igreja que defende seus privilégios como meio e a civilização 

ocidental como meta missionária, sobretudo para as 'tribos que ainda permanecem na 

infidelidade'" (SUESS, 2007, p.123). No Brasil, Suess cita a "Pastoral Collectiva" e as 
                                                

22 Segundo o Dicionário do Concílio Vaticano II, a Ação Católica, definida como uma organização ou conjunto 
de organizações do laicato para uma especial e direta colaboração com o apostolado hierárquico da Igreja 
católica romana, em seu início propunha-se a defender a fé cristã e a Igreja católica romana frente aos ataques do 
iluminismo e a secularização, e por outro lado, buscar soluções práticas para a questão social. A diferença da 
Ação Católica com os movimentos anteriores é que ela se dirigia à sociedade como um todo, não apenas ao 
âmbito intraeclesial (ALMEIDA, 2015, p.2). 
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"Resoluções e estatutos" da Província Meridional do Brasil de 1901 que mostram uma igreja 

romanizada, defensiva e voltada a si mesma, sem nenhuma preocupação com os povos 

indígenas.  

A mesma despreocupação refletem as Cartas Pastorais, como aquela que o 
episcopado brasileiro escreveu por ocasião do Centenário da Independência 
(cf. CARTA PASTORAL, 1922); a mesma lacuna encontra-se nos 489 
cânones do Primeiro Concílio Plenário Brasileiro, celebrado em 1939 no Rio 
de Janeiro (cf. CONCILIUM PLENARIUM BRASILIENSE, 1939). Mas, 
em cada ano dessa época, um povo indígena foi definitivamente 
exterminado. (SUESS, 2007, p.123). 

Os movimentos do início do século XX no catolicismo introduziram também a 

necessidade de rever a postura da Igreja em relação ao processo de colonização. 

Um dos precursores da descolonização é Charles de Foucauld (1858-1916) 
que, com seus seguidores nos mais diversos movimentos espirituais e 
fundações religiosas, antecipava questões posteriormente articuladas em 
torno do paradigma da enculturação. Nesse contexto pós-colonial da opção 
pelos outros emerge a opção pelos operários de um Joseph Cardijn, que em 
1924 fundou na Bélgica a Juventude Operária Cristã (JOC), inspirando a 
Ação Católica com seu método da ‘revisão de vida’ (ver, julgar, agir). 
(SUESS, 2015, p.124) 

Para Suess, a descolonização precisou sair do âmbito da ideologia para tocar a visão 

teológica da Igreja quanto à missão. No contexto pós-colonial destaca-se Joseph Cardijn, que 

em 1924 fundou na Bélgica a Juventude Operária Cristã (JOC), que inspirou a Ação Católica 

com seu método da "revisão de vida", ver/julgar/agir (cf. SUESS, 2015, p.124). A nova 

hermenêutica implícita no método e a tematização das questões referentes a fé e política por 

jovens com boa formação e experiência em situações de pobreza foram a partir da década de 

60 a base sobre a qual formulou-se a Teologia da Libertação (cf. DOMEZI, 2014, p.59).  

Duas teses tipificam a teologia da missão no âmbito católico, representadas pelas novas 

cátedras de missiologia nas escolas de teologia: a Universidade de Münster, Alemanha, e a 

Escola de Lovaina, na Bélgica. Segundo a escola de Münster, o caráter da missão é a difusão 

do Reino de Deus, uma visão salvacionista, nas etapas: o anúncio do evangelho entre os 

pagãos; a conversão e incorporação na Igreja pelo batismo; a organização da Igreja até a 

completa hierarquia. Na escola de Lovaina, o cerne é a implantação da Igreja, a instituição da 

Igreja visível nos países onde até então ela não existia. Uma visão eclesiocêntrica, portanto.  

(cf. RESTORI, 2015, p.42 e 45).  

Dando um passo além do caráter territorial da missão da Igreja, Restori aponta os 

movimentos da Pastoral Missionária dos padres operários franceses que levantou a ideia de 
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que os operários deviam ser evangelizados por operários; e as vozes proféticas do Cardeal 

Suhard comentando o livro de Henri Godin e Yvan Daniel, "La France, pays de mission?, 

publicado em 1943, que colocava a Europa como um campo de missão (RESTORI, 2015, 

p.42). A teologia do início do século buscava uma visão mais em diálogo com a modernidade, 

no pensamento de Yves Congar, Henri de Lubac, J. Daniélou, Marie-Dominique Chenu e 

outros, que a Igreja colocou sob suspeita e silenciou. 

 

2.3.  A Missio Dei no catolicismo 

 

Também no âmbito católico o conceito de Missio Dei foi decisivo para uma revisão 

teológica da missão da Igreja. Como vimos no item 1.1, a ideia da Missio Dei aparece 

primeiramente nos escritos de Karl Barth em 1932 e é apresentada na Conferência do 

Conselho Internacional Missionário ocorrida em Willingen (1952). A partir desses novos 

pensamentos, surgem movimentos que, segundo Restori, antecederam o Concílio Vaticano II: 

o Movimento da Nova Teologia, o Movimento Bíblico, o Movimento Litúrgico, o Movimento 

Ecumênico e o Movimento dos Leigos (cf. RESTORI, 2015, p.44). 

Leonardo Boff, na edição revista e relançada em 2012 do clássico Igreja: carisma e 

poder, descreve os modelos de Igreja em sua relação com o mundo: a igreja como civitas Dei, 

como mater et magistral, como sacramentum salutis, modelos que antederam a compreensão 

de uma Igreja a partir dos pobres dos anos 6023. No primeiro modelo, a Igreja se entendia 

como exclusiva portadora da salvação para os homens. É clerical e voltada para dentro, 

indiferente às realidades “mundanas”. Nessa visão, a Igreja é o reino de Deus: garante a 

presença de Deus no mundo por meio de organizações católicas, construídas à parte do 

mundo. O segundo modelo revelava uma Igreja que se relacionava com o mundo por meio 

das hierarquias, a civil e a religiosa. A Igreja se aproximava dos poderosos, de onde buscava 

articular ajuda às grandes maiorias pobres. Essa estratégia usa os interesses das classes 

dominantes, como escolas, universidades, partidos cristãos etc, para criar uma série de obras 

assistenciais que ajudassem os menos favorecidos e construíssem uma nova mentalidade de 

generosidade (“espírito cristão”) nos mais favorecidos. Era uma Igreja que se entendia a partir 

de uma visão jurídica e de poder, onde o reino de Deus seria realizado exclusivamente pela 

Igreja no mundo. O terceiro modelo, diz Boff, pretendia superar o atraso técnico mediante 

rápida modernização de toda a estrutura produtiva, de forma que criaram-se formas de 

                                                
23 Boff ressalta que, embora superadas pela teologia do Vaticano II, estes modelos coexistem na América Latina, 
uma vez que práticas tradicionais não se desmontam facilmente  (BOFF, 2015, p.28). 
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participação social por meio de programas desenvolvimentistas. Nesse modelo, ocorreu uma 

abertura da Igreja ao mundo, aproximou-se de grupos (não necessariamente do Estado), 

participando dos grandes debates, valorizando a ciência, desenvolvendo uma ética de 

progresso e de compromisso com a transformação social: “o secular emergia como valor 

teológico”. A Igreja se entendeu como sacramento da salvação universal, oferecida 

universalmente e dentro da história humana, onde as realidades terrestres e seculares estavam 

inseridas dentro do projeto da Igreja (cf. BOFF, 2012, p.27-32). 

Segundo Boff, o Concílio Vaticano II elaborou a teologia adequada a tais práticas da 

Igreja, por um lado legitimando-as, por outro iluminando-as criticamente (cf. BOFF, 2012, 

p.31), e apontou para o futuro deste modelo desde que o Concílio fez a virada de mentalidade 

teológica (teoria) e de presença no mundo (prática), que abriu espaço não somente para uma 

evangelização a partir dos valores e da ótica própria da modernidade, como redefiniu a 

relação entre os ricos e os pobres, na emergência de um novo modelo: a Igreja a partir dos 

pobres (cf. BOFF, 2012, p.33).  

No percurso que fizemos até então, identificamos que a missão da Igreja, portanto, tanto 

no âmbito católico quanto no protestante, se referia a territorialidade, ao dualismo 

evangelização e ação social, e à confusão entre colonização e cristianização. A distinção entre 

catolicismo e protestantismo é que, no primeiro, a missão se entende em termos institucionais 

e no segundo, diz respeito a decisões individuais. A partir de agora, veremos como aparece o 

papel da pobreza dentro desse contexto de missão nessas duas vertentes do cristianismo. 

 

3. O papel da pobreza dentro da concepção de missão das duas vertentes 

cristãs 

 

Olhando para a situação que antecede o período que estudamos, recuamos até o século 

XIX, entendendo que as raízes para as posturas adotadas pelo cristianismo estão nas 

transformações que marcaram a história no mundo contemporâneo, em especial no 

pensamento iluminista. Como vimos, o iluminismo influenciou a evolução de uma 

compreensão da missão da Igreja, pela própria natureza de expansão imperialista que 

impulsionou colonização e cristianização como “dois lados da mesma moeda” (BOSCH, 

2002, p.335). A ideia iluminista de progresso deu início a um modelo ocidental de 

desenvolvimento, que pressupunha que os avanços tecnológicos trariam benefícios para todos, 

paulatinamente trazendo riqueza, segurança e participação justa, o que se desenvolveria nas 
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bases de um liberalismo econômico.  A consequência do liberalismo foi um “despotismo 

econômico e financeiro dos novos ricos em detrimento da massa popular, cada vez mais 

dependente e empobrecida” (ZACHARIAS e MANZINI, 2016, p.35). A situação dos 

cidadãos europeus no século XIX foi a pobreza causada pela industrialização, a situação dos 

povos colonizados foi a separação não superada entre dois povos, ou como diz Comblin, “um 

povo e um não povo, uma nação e uma não-nação. É o problema da ascensão dos excluídos, 

das raças rejeitadas, dos trabalhadores manuais, sempre tratados como semi-escravos” 

(COMBLIN, 1996, p.135).  

Passamos então a olhar de que maneira a pobreza era vista no cristianismo no período 

anterior à década de 1960. Iniciamos pelo catolicismo. O catolicismo considera a pobreza 

como parte da lei natural numa visão determinista que legitima a desigualdade de classes. A 

solução para a pobreza, nesse caso, deveria vir então da caridade da Igreja. No protestantismo, 

observamos como a pobreza tem sua raiz nas contingências, indesejada, enquanto a riqueza 

por outro lado é sinal da bênção divina sobre o indivíduo. A solução para a pobreza, nesse 

sentido, deveria vir da ética do trabalho e, em âmbito social mais amplo, de uma compreensão 

que a salvação da alma traz implícita toda uma reordenação social.  

Em relação à compreensão da pobreza dentro do âmbito da missão, a postura em relação à 

pobreza no pensamento católico anterior ao Concílio Vaticano II poderia ser entendida como 

um “mal necessário”. Passou de um modelo tradicional de caridade, evoluiu para um modelo 

mais abrangente que se concentrou na educação, assistência sanitária e formação agrícola, até 

que em meados do século XX começou a identificar o problema da pobreza dentro de um 

contexto mais amplo e estrutural. 

O primeiro modelo, o da caridade, vigente desde o período medieval, começou a ser 

superado com Leão XIII. Contudo, ainda manteve como base uma compreensão de pobreza 

como natural e até mesmo necessária. Na Rerum Novarum, a natureza é a responsável pela 

diferença de classes, e a igualdade (e desigualdade) acontece de forma espontânea, que 

“reverte em proveito de todos”, demonstrando, que, embora combatendo a modernidade que 

traz implícita o liberalismo econômico, o discurso religioso endossou o mesmo argumento 

que está na base do liberalismo: 
9. O primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com 
paciência a sua condição: é impossível que na sociedade civil todos sejam 
elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isto o que desejam os Socialistas; 
mas contra a natureza todos os esforços são vãos. Foi ela, realmente, que 
estabeleceu entre os homens diferenças tão multíplices como profundas; 
diferenças de inteligência, de talento, de habilidade, de saúde, de força; 
diferenças necessárias, de onde nasce espontaneamente a desigualdade das 
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condições. Esta desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, 
tanto da sociedade como dos indivíduos; porque a vida social requer um 
organismo muito variado e funções muito diversas, e o que leva 
precisamente os homens a partilharem estas funções é, principalmente, a 
diferença das suas respectivas condições. (RN, 9) 
 

De fato, a Rerum Novarum aponta claramente para a questão da desigualdade de classes 

como uma lei da natureza, desejável, identificando o problema da sociedade não na 

desigualdade, mas na inimizade entre as classes. Para Leão XIII, as instituições (Estado e 

Igreja) tem como função dirimir o conflito entre as classes para que ricos e pobres vivam em 

concórdia e reconciliação: 
 
O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas 
natas uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres 
para se combaterem mutuamente num duelo obstinado. Isto é uma aberração 
tal, que é necessário colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta, 
porque, assim como no corpo humano os membros, apesar da sua 
diversidade, se adaptam maravilhosamente uns aos outros, de modo que 
formam um todo exatamente proporcionado e que se poderá chamar 
simétrico, assim também, na sociedade, as duas classes estão destinadas pela 
natureza a unirem-se harmoniosamente e a conservarem-se mutuamente em 
perfeito equilíbrio. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra: não pode 
haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital.  
A concórdia traz consigo a ordem e a beleza; ao contrário, dum conflito 
perpétuo só podem resultar confusão e lutas selvagens. Ora, para dirimir este 
conflito e cortar o mal na sua raiz, as Instituições possuem uma virtude 
admirável e múltipla.  
E, primeiramente, toda a economia das verdades religiosas, de que a Igreja é 
guarda e intérprete, é de natureza a aproximar e reconciliar os ricos e os 
pobres, lembrando às duas classes os seus deveres mútuos e, primeiro que 
todos os outros, os que derivam da justiça. (RN 9) 

 

A esse respeito, a Rerum Novarum, bem como outros documentos de Leão XIII seguem a 

linha determinista em relação à pobreza. Na opinião de Ney de Souza, o clero desconhecia 

radicalmente os fatores econômicos que causavam a miséria dos operários: 

Em âmbito eclesiástico, confundia-se facilmente o novo proletário com o 
pobre, e este último sempre existiria conforme a palavra de Jesus: "Na 
verdade, sempre tereis os pobres convosco..." (Mt 26,11). A desigualdade 
social era vista como dado natural e mesmo providencial. É impressionante 
o desconhecimento radical do clero em relação aos fatores econômicos que 
causam a miséria dos operários. Chega-se ao absurdo de defender que a 
existência de pobres é uma necessidade social que beneficia a salvação dos 
ricos. Ao pobre pede-se, invariavelmente, a resignação e a submissão à 
vontade de Deus, aceitando integralmente a sua sorte. (SOUZA, 2016, p.42) 

Souza cita ainda outros documentos de Leão XIII que confirmam essa visão 

determinista: a encíclica Auspicato Concessum (1882), que afirma que "o rico deve ser 
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generoso e cheio de misericórdias; o pobre contente com a sua sorte e satisfeito do seu 

trabalho" e a encíclica Quod Apostolici Muneris (1878), na qual Leão XIII argumentou 

pragmaticamente que a pobreza deve ser suportada tendo em vista apaziguar a questão entre 

ricos e pobres e sufocar revoluções: 

 "alerta e consola sobremaneira o coração dos pobres, quer lhes apresentando 
o exemplo de Jesus Cristo, que, sendo rico, quis fazer-se pobre por nós, quer 
lembrando-lhes as suas palavras, pelas quais declara felizes os pobres e 
ordena-lhes que esperem as recompensas da felicidade eterna". (QA 

Durante o período entre os dois Concílios Vaticanos, a Igreja católica manteve uma rede 

de instituições que aparentemente atendia todas as necessidades dos pobres.  

Os pobres não tem motivos de queixa, porque a Igreja providencia. Basta 
bater na porta certa e o pobre será atendido. O problema dos pobres está 
superado. Os pobres são conhecidos, recenseados e devidamente atendidos. 
Até hoje os setores mais conservadores acham que as coisas são assim. 
Levantar a questão dos pobres seria demagogia, uma vez que a resposta já 
foi dada há séculos. (COMBLIN, 1996, p.139).  

No desenrolar do século XX e devido à abertura provocada por Leão XIII, a opinião do 

catolicismo em relação à pobreza progrediu do determinismo a uma percepção da irrupção 

dos pobres como algo positivo. A ação da Igreja católica se institucionalizou em 

organizações, ordens e congregações que atendem as necessidades de maneira mais ampla, se 

tornando uma Igreja “para” os pobres. Depois da crise mundial de 1930 e a Segunda Guerra 

Mundial, Comblin identifica a “irrupção dos pobres” que a Igreja católica passa a ver 

positivamente apenas a partir da década de 60. Por fim, duas encíclicas de João XXIII 

trouxeram não somente nova visão da missão, como nova abordagem sobre a pobreza. Mater 

et Magistra (1961) denunciava as causas do empobrecimento nas relações econômicas 

injustas. E na Pacem in Terris (1963) João XXIII colocou a pobreza dentro do âmbito dos 

direitos humanos. 

No protestantismo, ao contrário do catolicismo, a pobreza não era vista no sentido 

determinista ou de lei natural, mas como resultado de contingências particulares cuja 

resolução estaria no trabalho, no próprio indivíduo. A clássica tese de Max Weber A ética 

protestante e o “espírito” do capitalismo, identificou no protestantismo um ethos próprio, 

que dava forma a um estilo de vida que entendia o trabalho profissional como um dever, ou 

seja, manter-se fiel à sua vocação, que progrediu para o conceito secularizado onde ganhar 

dinheiro se torna um fim em si mesmo (cf. WEBER, 2004, p.46). Para Weber, a questão 

principal que a doutrina da predestinação impunha aos puritanos calvinistas era a dúvida em 
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relação a quem seria eleito e como poderia saber-se eleito. Por um lado, a autoconfiança viria 

de considerar-se eleito, afastando toda dúvida, e em segundo lugar, “distingue-se o trabalho 

profissional sem descanso como o meio mais saliente para se conseguir essa autoconfiança” 

(WEBER, 2004, p.102)24. Weber fez ainda uma distinção entre a concepção de Lutero 

comparada à ideia puritana desenvolvida após a Reforma, que valorizava a utilidade e o 

pragmatismo da vocação para o trabalho, bem como a ascensão decorrente dele: 

Não o trabalho em si, mas o trabalho profissional racional, é isso exatamente 
que Deus exige. A ênfase da ideia puritana de profissão recai sempre nesse 
caráter metódico da ascese vocacional, e não, como em Lutero, na 
resignação à sorte que Deus nos deu de uma vez por todas. (WEBER, 2002, 
p.147) 

Podemos notar que, desde o fundador do metodismo, John Wesley (1703-1791), é o 

trabalho que determina na cosmovisão protestante o principal meio de erradicação da pobreza. 

No conhecido Sermão O Uso do Dinheiro, Wesley orientou os fiéis por meio de três regras: 

ganhe o mais que puderem, economizem o mais que puderem, doem o mais que puderem25. 

As três regras de Wesley reafirmavam o tom de uma ética protestante na qual o indivíduo é 

autônomo e responsável pelos seus proventos e tem a possibilidade de ganhar mais 

dedicando-se ao trabalho, economizando ao máximo e fazendo uso do dinheiro de forma a 

atender as necessidades, primeiro as suas e de sua família, depois as dos fiéis da Igreja, e por 

fim doando aos necessitados em geral: 

Digam não à preguiça. Tudo o que lhe vier à mão para fazer, faça-o com 
toda sua força. E não desperdice nada. Exclua todas as despesas que 
remetem ao luxo, capricho, a vaidade: digam não a avareza. Use tudo que 
Deus lhe deu para fazer bem, fazer todo o bem quem puder, de qualquer tipo 
e grau, aos da família da fé e a todos os homens. Isto é parte, e não é uma 
parte pequena, “da sabedoria dos justos." Dê tudo que tens, doando-se uns 
aos outros, como um sacrifício espiritual àquele que não se recusou a dar-
lhes seu próprio filho, seu único Filho, "construindo assim um sólido 
alicerce para o futuro", alcançando a vida eterna (WESLEY, sermão 50) 

A questão social até o século XIX era basicamente tratada pelos protestantes como uma 

questão individual e no máximo ao nível da comunidade eclesiástica local. A partir do final 

do século XIX, como vimos, o Evangelho Social começou a ampliar essa visão para o 

                                                
24 Grifos do próprio Weber. 
25 O sermão de John Wesley e a Encíclica Rerum Novarum foram objeto de nossa monografia para a 
especialização em Ciência da Religião na PUC São Paulo, defendida em 2017. A primeira coleção dos sermões 
publicada por Wesley data de 1747 e incluía as doutrinas pregadas por ele durante 8 a 9 anos. A edição definitiva 
de 1771 trazia 52 sermões, que se tornaram o padrão de doutrina dos wesleyanos. O sermão O Uso do Dinheiro 
tem versão em português disponível para download em: http://www.metodista.org.br/sermoes-de-john-wesley-
disponiveis-para-download <acesso em 16/07/2018. 
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contexto sociocultural. O pastor da Segunda Igreja Batista de Nova York, o alemão Walter 

Rauschenbusch sistematizou essa teologia a partir da situação sociocultural concreta de 

extrema pobreza de sua própria comunidade após a Guerra de Secessão (1864), num bairro 

conhecido como “cozinha do inferno”. Reunindo representantes de diversas confissões e 

denominações, especialmente congregacionais, presbiterianas, anglicanas, metodistas e 

batistas, do ponto de vista teológico o evangelho social via a pobreza como resultado de 

forças suprapessoais do mal, inerentes ao sistema capitalista, e portanto impeditivas à própria 

capacidade dos trabalhadores de conseguirem por meio da negociação transformar a própria 

realidade (cf. BOSCH, 2002, p.391). Renders defende que o movimento estaria na gênese de 

um protestantismo que daria origem ao ecumenismo, visto ter sido um movimento altamente 

diversificado que: 

promoveu projetos dedicados às classes urbanas empobrecidas, como 
moradia, formação profissional e educacional. O Evangelho Social abraçou 
propostas socialistas de organização política, com uma abrangência que ia 
desde a idealização do modelo de cooperativas até a defesa da União 
Soviética; defendeu a instituição de sindicatos e lutas trabalhistas, a 
participação política plena da população, questionou a corrida armamentista 
das nações e as guerras como meios de se fazer política. O movimento tinha 
uma ala conservadora, como o movimento de proibição; uma ala de 
reformistas, que acreditava no uso e no fortalecimento de estruturas 
democráticas para alcançar seus objetivos, além de uma ala revolucionária. 
(RENDERS, 2018, p.72) 

A forte oposição do fundamentalismo a toda a teologia liberal e ao evangelho social em 

particular fez regredir o pensamento protestante a um estado de dualidade, onde se sobressaiu 

a dicotomia evangelização e ação social de que tratamos anteriormente. Novamente, o pobre 

foi deixado por sua própria conta e risco no pensamento de alguns setores do protestantismo, 

e a superação da pobreza relegada à iniciativa individual. 

A preocupação com a evangelização, no decorrer do século XX, entretanto, passou a 

trazer embutida a solução da pobreza como uma consequência da salvação da alma. Nesse 

sentido, o protestantismo apostou no desenvolvimento tecnológico como estratégia não 

somente para evangelizar, como também para resolver os problemas sociais ainda a partir dos 

indivíduos e não da coletividade, nem tampouco das estruturas.  

O modelo ocidental de desenvolvimento e modernização tornou-se motivação também 

para os projetos missionários: 

Mas o projeto todo se baseava em várias premissas equivocadas: ele 
supunha  que aquilo que era bom para o Ocidente também o fosse 
para o Terceiro Mundo (nesse sentido, pois, ele era culturalmente 
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insensível); operava com base no pressuposto iluminista da distinção 
absoluta entre o sujeito humano e o objeto material e acreditava que 
tudo de que o Terceiro Mundo precisava era o conhecimento 
tecnológico; pressupunha um tráfego de mão única, sem qualquer 
reciprocidade – ajuda para o desenvolvimento e aptidões transitavam 
de ‘doadores’ ocidentais para ‘beneficiários’ terceiro-mundistas, que, 
muitas vezes, nem sequer tinham sido consultados; e ele partia da 
premissa de que nada no Norte rico precisava mudar. (...) As nações 
subdesenvolvidas estavam apenas atrasadas na corrida para o bem-
estar; bastava ajudá-las a correr mais depressa e a dominar mais 
rapidamente as técnicas dos países avançados para que o fim de sua 
miséria fosse iminente (BOSCH, 2002, p.518). 

Os opostos desenvolvimento e subdesenvolvimento subsistiram no pensamento 

Ocidental missionário até que no século XX as inconsistências começassem a vir à tona: o 

ânimo começou a mudar principalmente nos países do Terceiro Mundo, especialmente na 

América Latina, onde o real problema que emergiu  foi a oposição dominação e dependência, 

ricos e pobres, capitalismo e socialismo, opressores e oprimidos. “Não se erradicaria a 

pobreza despejando know how tecnológico nos países pobres, mas por meio da abolição das 

causas fundamentais da injustiça; e como o Ocidente mostrava relutância em endossar tal 

projeto, os povos do Terceiro Mundo tinham que tomar seu destino em suas próprias mãos e 

libertar-se através de uma revolução” (BOSCH, 2002, p.519).  

Finalizando, nas duas posturas do cristianismo observamos que a ordem e a desordem 

social não se encontravam calcadas nas estruturas nem a solução apresentada pela religião 

cristã foi apresentada em termos estruturais. A expressão “sempre haverá pobres na terra” 

(Deuteronômio 15,11 e João 12,8)26 reflete uma postura de conformismo e resignação tanto 

no catolicismo quanto no protestantismo, que procuram soluções individuais ou institucionais, 

mas não estruturais. Apenas o Evangelho Social, do final do século XIX, conseguiu enxergar 

a dimensão estrutural da questão social, ainda que não tenha conseguido alinhar os outros 

aspectos de sua teologia de forma que pudesse conquistar a adesão do protestantismo de 

forma mais unificada. No catolicismo, a abertura para a questão social representou um grande 

avanço, embora colocada sob as mesmas bases teológicas que continuaram negando ao pobre 

o protagonismo sobre sua própria situação. O século XX trouxe grandes revisões na missão da 

Igreja, o que abriu a possibilidade de se repensar o papel da pobreza dentro da missão da 

Igreja, questionamentos que foram se intensificando durante a passagem do século para tentar 

romper com os paradigmas na década de 60, com o Concílio do Vaticano II e os Congressos 

de Evangelização do protestantismo, temas com os quais nos ocuparemos no Capítulo II.  

                                                
26 Os textos bíblicos serão trabalhados na interlocução que faremos junto aos documentos de nossa pesquisa no 
capítulo II. 
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Capítulo II 
 

Redefinições do Cristianismo quanto à missão da Igreja  
no século XX: a teologia às voltas com as ditaduras 

 

No capítulo I, acompanhamos o debate teológico sobre a missão no cristianismo 

protestante, no decorrer do século XX, na passagem de uma transição onde o paradigma de 

missão de conversão individualista estava sendo questionado em função da questão social, 

esta principalmente trazida à pauta no contexto europeu pela situação pós guerra, e no 

contexto latino americano e africano, pela pobreza e opressão. Neste capítulo, indo além do 

debate teológico, perceberemos que, no avançar do século XX, já não podia ser ignorada a 

situação social e política dos países do chamado "Terceiro Mundo" nas décadas de 60 e 70, 

onde se intensificavam os regimes totalitários e as práticas de tortura. A superação das 

contingências passou a representar tarefa pesada demais para ser atribuída unicamente ao 

indivíduo, como era concebida até então. Na década de 50 a reflexão sobre a responsabilidade 

social (não apenas ação social, no sentido de assistencialismo) se tornou tarefa da igreja e 

colocou na pauta o aspecto estrutural e não mais o individual, retomando um caminho que o 

evangelho social havia aberto pouco mais de cinco décadas antes. 

A missão no cristianismo católico romano, diferentemente, enfatizou o aspecto 

estrutural, mas por outro lado, considerava a pobreza como parte da lei natural numa visão 

determinista que legitimava a desigualdade de classes. A solução para a pobreza, nesse caso, 

viria da caridade da Igreja e da reorganização da sociedade a partir da hierarquia da  Igreja e 

do Estado. Mais do que a questão social, no catolicismo romano o fator impulsionador de uma 

revisão da missão foi a atualização e o diálogo com a modernidade, que vinham estrangulados 

pela tradição desde o século XIX, quando mesmo os avanços de Leão XIII ainda mostraram-

se medidas insuficientes para romper com a tradição teológica. 

É de se notar que o caminho teológico percorrido pelas duas vertentes cristãs tenham 

convergido na década de 60. Enquanto no catolicismo romano a compreensão de missão 
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passou pela tangente da religião oficial27 até desembocar no novo paradigma no Concílio 

Vaticano II, o protestantismo teve no início do século XX avanços muito anteriores aos 

percebidos no catolicismo, mas retrocessos conservadores significativos no período das 

ditaduras, até desembocar no PL, na década de 70. O período de quase 10 anos entre os dois 

documentos não é aleatório, especialmente a se considerar que o contexto que faz emergir o 

PL é o das ditaduras na América Latina, uma questão política e social, e não apenas 

econômica, o que nos fará sair do âmbito puramente teológico para o ideológico, 

especialmente no capítulo III a seguir, se pudermos contar com a paciência do leitor enquanto 

continuamos ainda debruçados na interlocução com a teologia. Por ora é necessário lembrar, 

com Longuini Neto, que os processos para a legitimação de posições teológicas são diferentes 

nas duas vertentes: enquanto no catolicismo o referencial teórico gestou a nova postura da 

igreja até o Concílio Vaticano II, para os protestantes o "referencial" é extremamente mais 

difuso. A opção adotada por esse autor foi analisar as conferências que, ainda que em caráter 

consultivo, de certa forma legislam sobre a articulação teológica das igrejas (cf. LONGUINI 

NETO, 2002, p.139). De nossa parte, levaremos em consideração as diferenças do caráter dos 

dois documentos, como nos adverte Longuini Neto, para orientar nosso caminho na análise da 

assimilação que eles tiveram pelos respectivos públicos. 

Entretanto, pudemos constatar no decorrer desta pesquisa que apenas a articulação 

teológica, seja no catolicismo ou no protestantismo, não foram suficientes para determinar 

uma práxis efetiva no que diz respeito ao posicionamento dos cristãos em relação à pobreza. 

Apenas a formulação teológica da missão da igreja, compreendida, racionalizada, oficializada 

enquanto responsabilidade social além da salvação individual, enfrentou um obstáculo muito 

maior na América Latina para se solidificar e sair do papel na forma desejada pelos seus 

articuladores. Esse obstáculo foi a situação política: as ditaduras. Para conferir como isso se 

deu, passaremos a observar neste capítulo as condições em que foram convocados o Concílio 

Vaticano II, o Congresso de Lausanne28, os documentos produzidos por eles, e por fim, saindo 

do âmbito teológico, a situação do contexto latino americano, e mais especificamente, o 

brasileiro, que nos interessa.  

 

                                                
27 Nos referimos aqui aos teólogos que defenderam posições progressistas em relação à teologia católica e foram 
duramente repreendidos pelo magistério, como Marie Dominique Chenu, Iyes Congar e outros, cujas posições 
posteriormente foram endossadas oficialmente pelo Concílio Vaticano II. 
28 Diferentemente do Capítulo I, onde abordamos primeiro o protestantismo segundo o critério do surgimento do 
conceito de Missio Dei, neste capítulo iniciamos a análise pelo documento católico, adotando o critério 
cronológico da data de promulgação dos documentos. 
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1. Novo paradigma de missão no catolicismo romano conciliar 

 

O Concílio Vaticano II tem a marca da preocupação pastoral. Manzatto afirma que 

apesar disso, ou exatamente por causa disso, o Concílio Vaticano II assume também o caráter 

dogmático na medida em que tem pressupostos e consequências teológicas. (cf. 

MANZATTO, 2009, p.76). A Constituição Pastoral Gaudium et Spes caminha, assim, ao lado 

da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Por sua vez, a Igreja, compreendida dentro de 

características missionárias aprovou o documento que coloca a missão como a própria razão 

de ser da Igreja, o Decreto Ad Gentes. 

O momento anterior ao Concílio era de uma Igreja profundamente institucionalizada, 

hierarquizada e tradicional. Para Passos, esse modelo tinha como centro o papa, "do qual 

emanavam todas as interpretações e decisões a respeito da vida da Igreja como um todo" 

(PASSOS, 2018, p.188). Para ele, uma Igreja assim estruturada e em pleno funcionamento 

não necessitava de qualquer renovação, e para alguns, desde o dogma da infalibilidade papal29 

os concílios seriam plenamente dispensáveis. Passos coloca, entretanto, uma segunda vertente 

que já trazia para dentro da Igreja muitos elementos renovadores: 

[...] a Ação Católica inseria os cristãos na sociedade e na política; o 
movimento litúrgico era forte desde o início do século; o ecumenismo que se 
iniciara no mundo protestante estava presente dentro da Igreja; a teologia 
passava por reformas no diálogo direto com o pensamento moderno e com 
as ciências. Embora a Igreja se mantivesse estável em sua organização 
institucional, estava cheia de movimentos renovadores que clamavam por 
mudanças institucionais. (PASSOS, 2018, p.189) 

 O Concílio Vaticano II, portanto, oficializa um novo paradigma teológico, a partir de 

duas direções: a volta às fontes e o diálogo com a realidade presente. Deixando de lado a 

compreensão da Igreja como "sociedade perfeita" que se contrapôs à Reforma Protestante e 

ao mundo moderno, ela se afirma como uma Igreja a serviço do mundo (cf. MANZATTO, 

2009, p. 87). O novo olhar se faz pela perspectiva da missão da Igreja: o abandono da 

perspectiva eclesiocêntrica que visava implantar Igrejas e da perspectiva cristocêntrica onde a 

missão significava cristianizar por meio do proselitismo (salvar almas para Cristo) é 

substituído pelo paradigma pneumatologico, isto é, a missão acontece na realidade do mundo 

– é missão de Deus, e a igreja é convocada a colaborar com Deus: 

                                                
29 O dogma da infalibilidade papal foi aprovado pelo Concílio Vaticano I, em 1870, e promulgado pelo papa Pio 
IX, na Constituição Dogmática Pastor Aeternus, afirmando o primado do papa, que quando delibera ex-catedra, 
"a partir da cadeira de São Pedro", isto é, no exercício de seu ofício e em comunhão com o Magistério, estará 
sempre correto, infalível e irrevogável quando se tratar de assuntos de fé (doutrina) ou moral.  
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A grande mudança, no entanto, é aquela que diz respeito a uma nova forma 
da Igreja colocar-se no mundo. Se o paradigma anterior tinha o pressuposto 
de que a Igreja deveria expandir suas fronteiras e aumentar o seu rebanho, 
através de práticas de proselitismo, o paradigma atual apresenta a missão 
com diferentes interfaces que se articulam na grande tarefa de anúncio do 
reino de Deus. (SANCHEZ, 2010, p.124) 

O novo paradigma teve implicações práticas fundamentais no que dizia respeito ao 

continente latino-americano. Segundo C. Boff, o Concílio significou a possibilidade de uma 

Igreja latino-americana, com seus traços próprios, que somente então pôde emergir em sua 

originalidade e em sua diferença em relação ao modelo da igreja europeia (C.BOFF,s/d30). 

Segundo C. Boff, a Igreja do continente era uma extensão da Igreja europeia na América 

Latina, uma Igreja ibérica, romanizada, colonial. A recepção do Concílio Vaticano II na 

América Latina se daria na II Conferência Geral do Episcopado da América Latina, em 

Medellín, na Colômbia, em 1968, tendo como chave a questão social em circunstâncias 

concretas. 

Veremos como aconteceram essas transformações no âmbito teológico e as 

consequências que trouxeram para a América Latina contextualizando brevemente o Concílio 

Vaticano II. 

 

1.1 O Concílio Vaticano II  

 

João XXIII convocou o Concílio Vaticano em 25 de janeiro de 1959, data em que se 

comemorava a conversão do apóstolo Paulo, na Basílica São Paulo Fora dos Muros. Suess 

considera data, lugar e pessoa com um significado profundamente simbólico: mostra uma 

Igreja em atitude de conversão, apostólica pois responsável por toda a humanidade e cuja 

identidade não está demarcada "por muros", mas se projeta além de si mesma (cf. SUESS, 

2007, p.125). Promover o aggiornamento da Igreja inserindo-a no mundo atual por meio da 

pastoral, para que ela voltasse a ser significativa na vida da pessoa contemporânea era a 

intenção de João XXIII (cf. MANZATTO, 2009, p.78). O Concílio definiu assim seus 

objetivos: 

O objetivo do Concílio é intensificar a vida cristã, atualizando as instituições 
que podem ser mudadas, favorecendo o que contribui para a união dos fieis 
em Cristo e incentivando tudo que os leva a viver na Igreja. (SC 1). 

                                                
30 Disponível em http://servicioskoinonia.org/relat/203p.htm 
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Passos coloca o Concílio Vaticano II em paralelo com outros momentos de reformas 

significativas da Igreja, desde o primeiro concílio, em Jerusalém: 

O Concílio em Jerusalém gerou a Igreja que saiu do âmbito restrito do 
judaísmo sinagogal e entrou no mundo helênico. Aí o cristianismo se 
expandiu e pensou a si mesmo como grupo de fieis seguidores de Jesus 
Cristo. O Concílio de Niceia (325) inseriu a Igreja no Império Romano, 
dando a ela uma organização política e institucional. O Vaticano II lançou a 
Igreja para dentro do mundo moderno com consciência de seu papel 
histórico como sinal do Reino e servidora da humanidade. Esse é um projeto 
em construção. (PASSOS, 2018, p.123) 

O Concílio tinha em vista a sua renovação a partir da missão pastoral no mundo. 

Zagueni entende que o Concílio tinha características tradicionais se comparado a concílios 

anteriores: "[...] não um concílio de "cristandade", como o Lateranense IV, nem um concílio 

de união com as Igrejas separadas, como o de Florença, nem um concílio de luta, como o de 

Trento, ou de oposição ao mundo, como o Vaticano I" (ZAGUENI,  1999, p.350). Seria um 

Concílio de transição histórica, pastoral, para a atualização da fé tendo em vista as exigências 

do mundo. Para Beozzo, o Concílio Vaticano II significou, para a Igreja católica,  

um divisor de águas, o fim de uma época e o início de outra, pois encerrou, 
de certo modo, a longa fase inaugurada com o Concílio de Trento (1545-
1563), fase de ruptura com o nascente mundo moderno e de confronto com 
as correntes espirituais, culturais e políticas que emergiram do conjunto da 
Renascença e, de modo particular, da Reforma Protestante. (BEOZZO, 
2005, p.49). 

A abertura aconteceu no dia 11 de outubro de 1962, com a participação de 2.540 padres 

conciliares com direito a voto. O primeiro período do Concílio, que foi até 8 de dezembro do 

mesmo ano, revelou que não foram sancionados os esquemas propostos pela Cúria romana, 

que julgava precisar apenas da sanção conciliar: 

De fato, já no dia 13 de outubro os cardeais Liénart e Frings intervieram — 
talvez não inteiramente dentro do regulamento — pedindo mais tempo para 
decidir sobre a composição das comissões: de fato, não aceitavam 
automaticamente aquilo que a Cúria havia preparado; também no debate 
sobre a liturgia, no final de outubro, não poucos bispos da América Latina, 
da África e da Ásia juntaram-se àqueles que desejavam uma significativa 
renovação litúrgica; no dia 20 de novembro, é rejeitado o esquema curial 
sobre a Revelação e, depois, é fortemente criticado o esquema sobre a Igreja 
(entre outros, também pelo cardeal Montini); numa palavra, o próprio 
concílio assume o controle do concílio. (ZAGUENI, 1999, p.355) 
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Ao ter o “próprio concílio” assumido o “controle do Concílio”31, como disse Zagueni, 

imediatamente ficou claro que o projeto em construção não seria de execução fácil, nem em 

seu início, nem nos períodos seguintes. O segundo período foi anunciado para dali a nove 

meses (29 de setembro até 4 de dezembro de 1963), período durante os quais as comissões 

conciliares preparariam os trabalhos. Foi nesse intervalo que João XXIII veio a falecer (3 de 

junho de 1963) e foi eleito o cardeal Montini como o papa Paulo IV32.   

Paulo VI assumiu desde o início a continuidade do Concílio, propondo como as 

principais tarefas, segundo Zagueni (1999, p.358): a consciência de Igreja, a reforma da 

Igreja, a recomposição da unidade entre todos os cristãos, e o colóquio da Igreja com o mundo 

contemporâneo. Já nesse período foram promulgados a Constituição Sacrosanctum 

Concílium, sobre a liturgia, e o decreto Inter Mirifica, sobre os meios de comunicação social. 

O terceiro período ocorreu de 14 de setembro a 21 de novembro de 1964. A complexidade 

dos temas exigiu diversas intervenções do papa, e teve por fim a promulgação da Constituição 

Dogmática Lumen Gentium, sobre a Igreja; o decreto Unitatis Redintegratio, sobre o 

ecumenismo; e o decreto Orientalium Ecclesiarum, sobre as Igrejas orientais católicas. 

O quarto e último período ocorreu de 14 de setembro a 8 de dezembro de 1965. Foram 

promulgados, em 28 de outubro, os decretos Christus Dominus, sobre o ofício pastoral dos 

bispos; Perfectae caritatis, sobre a vida religiosa; e Optatam Totius, sobre a formação 

sacerdotal. Além dos decretos, duas declarações: Nostra Aetate, sobre as religiões não-cristãs, 

e Gravissimum educatuionis, sobre a educação cristã. Novas promulgações aconteceriam em 

18 de novembro, com a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação; e o decreto 

Apostolicam actuositatem, sobre o apostolado dos leigos. Os últimos documentos que foram 

promulgados, no dia 7 de dezembro, foram: a declaração Dignitatis humanae, sobre a 

liberdade religiosa; os decretos Ad Gentes, sobre a atividade missionária, e Presbyterorum 

Ordinis, sobre a vida sacerdotal; e a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a Igreja no 

mundo contemporâneo.  

Encerrou-se o Concílio em 8 de dezembro, deixando à Igreja católica romana o desafio 

de pôr em prática os princípios de uma nova visão da Igreja tanto nas consciências quanto nas 

estruturas. Último documento a ser aprovado, a Gaudium et Spes tocou em pontos sensíveis. 

Passaremos agora a analisar de forma geral as decisões dessa constituição pastoral. 

                                                
31 A afirmação de Zagueni quer fazer crer que a partir daquele momento, foram os participantes do Concílio, e 
não a Cúria romana, que construiriam as determinações do Concílio em conjunto, a partir das demandas trazidas 
por eles. 
32 Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, nascido em Concesio em 1897 e falecido em 1978, depois 
de 15 anos de pontificado. 
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1.2  A Constituição Pastoral Gaudium et Spes 

 

Dissemos anteriormente que a GS caminha ao lado da Constituição Dogmática Lumen 

Gentium. De fato, ambas se apoiam e complementam ao estabelecer uma nova relação da 

Igreja com o mundo contemporâneo, articulando a realidade histórica com a fé e colocando a 

teologia em diálogo com as ciências. Gonçalvez apresenta a teologia da GS a partir da história 

de seu surgimento, sua estrutura metodológica textual e a sistemática teológica 

(GONÇALVEZ, 2015, p.395). Seguindo os passos do autor, veremos um a um estes 

pressupostos a fim de formar o panorama geral da Constituição. 

Historicamente, a GS transitou desde os primeiros esquemas não sancionados no 

primeiro período (De Ecclesia, que ainda trazia a marca da cristandade e do combate à 

Modernidade). No segundo período, coordenado pelo Cardeal Suenes, amplo esquema foi 

proposto, mas pela amplitude e variedade de temas acabou por se desmembrar em novos 

documentos (constituição sobre a Igreja, ecumenismo, liberdade religiosa). Novo esquema 

sobre a Igreja no mundo contemporâneo veio ao debate e votação, entre o terceiro e o quarto 

período, com ressalvas e considerações em diversas questões, desde o ateísmo ao controle de 

natalidade. O esquema foi refeito e recolocado em votação por 33 vezes no período entre 15 e 

17 de novembro de 1965, com debates nos temas como ateísmo, armas atômicas, controle de 

natalidade etc. Aprovada em 6 de dezembro de 1965, com 2111 votos e 251 negativos, no dia 

seguinte, foi promulgada com o número de apenas 71 negativos. Percebemos assim a longa 

trajetória que o documento percorreu até sua aprovação final como último documento a ser 

promulgado pelo Concílio. 

A estrutura textual ficou com uma introdução precedida de um proêmio (GS 1-10), duas 

partes subdivididas em capítulos e a conclusão33.  

Na introdução, ressalta no proêmio a identidade da Igreja como mistério de comunhão e 

sacramento de salvação universal, que se mostra no serviço à dignidade da pessoa humana. 

Em seguida, expõe a unidade da Igreja com a humanidade e as mudanças pelas quais passa, 

assumindo ela mesma as angústias humanas da era contemporânea. 

Na primeira parte, intitulada "A Igreja e a vocação do homem", a identidade teológica 

do homem é articulada com a da Igreja. A primeira parte está dividida em quatro capítulos: 

                                                
33 Utilizamos aqui a versão publicada pela Editora Paulinas em 2007, traduzida por Francisco Catão. 



 

 

64 

I. A dignidade da pessoa humana (GS 11-22): conceitua o humano teologicamente a partir da 

criação e relacionamento com Deus (onde aparece a questão do ateísmo) e conduz o 

argumento até a identificação com Cristo, a humanidade em sua máxima expressão.  

II. A comunidade dos homens (GS 23-32): afirma a dimensão individual interdependente à 

dimensão social, que resulta na necessidade de se promover o bem comum e a justiça social. 

III. A atividade humana no universo (GS 33-39): as relações da humanidade com o mundo 

nos aspectos de sua atividade no trabalho. 

IV. A missão da Igreja no mundo contemporâneo (GS 40-45): aborda o tema das relações da 

Igreja com o mundo nos termos de serviço e colaboração mútua, até a vinda de Cristo para a 

realização final da história humana. 

A segunda parte intitula-se "Alguns problemas mais urgentes", acerca-se de temas mais 

específicos. Dividida em cinco capítulos, cada um subdividido em seções: 

I. Favorecer a dignidade do casamento e da família nos dias de hoje (GS 47-52): apresenta o 

matrimônio e a família no ponto de vista teológico, contextualizando para questões como 

fecundidade e defesa da vida. 

II. O progresso cultural (GS 53-62): pontua a atitude da Igreja em relação à cultura moderna, 

marcada pela secularização e pluralidade. 

III. A vida econômica e social (GS 63-72): expõe os princípios teológicos que devem reger o 

desenvolvimento econômico salvaguardando a justiça social, em áreas como o direito de 

todos à propriedade e os conflitos trabalhistas. 

IV. A vida da comunidade política (GS 73-76): apresenta a política como a prática do bem 

comum, destacando a comunidade política e a sociedade para a cooperação entre todas as 

instituições sociais e a articulação entre fé e política. 

V. A promoção da paz e da unidade dos povos (GS 77-90): tematiza a natureza teológica de 

paz e guerra e as relações que devem ser construídas internacionalmente para alcançar a paz e 

a fraternidade humana. 

Na conclusão, chama os fiéis ao dever de realizar, por meio do diálogo,  a construção de 

um mundo fraterno e justo. 

Por fim, seguindo ainda os passos do Dicionário do Concílio Vaticano II, a sistemática 

teológica da GS. A constituição inovou a metodologia teológica, fazendo uso das ciências 

humanas na análise da realidade histórica do mundo contemporâneo. Com essa análise, fez a 

formulação do juízo teológico com base na Tradição e na Escritura. A partir daí propôs a ação 

da Igreja no mundo. Manzatto diz que esse princípio metodológico, proposto também para ser 

usado pela Igreja em sua ação pastoral tem por trás um princípio mais fundamental ainda: "o 
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de pensar Deus agindo efetivamente na história humana, para proporcionar salvação à 

humanidade." (MANZATTO, 2009, p.80). Tanto a utilização das ciências humanas na análise 

da realidade quanto a ação da Igreja vista numa perspectiva de mão dupla (a história à qual se 

dirige a ação da Igreja X a ação de Deus na história), são princípios recebidos da influência do 

enorme esforço dos teólogos nos anos anteriores ao Concílio. Karl Rahner influenciou a 

teologia com o uso da antropologia e da filosofia34, para compreender o humano em sua 

individualidade, sociabilidade e transcendência. Marie-Dominique Chenu contribuiu com a 

teologia das realidades terrestres, que enxerga a história como locus theologicus. A Nouvelle 

Theólogie e a teologia cósmica teilhardiana fornecem a compreensão de um retorno à 

revelação trinitariana, que propicia o encontro entre o humano e Deus que acontece no palco 

da história. Todos esses antecedentes levam a GS a ver a Igreja no mundo contemporâneo 

secularizado e plural.  

Manzatto destaca dois pontos a serem colocados em evidência: o primeiro coloca a 

salvação como realidade dentro da história, e realizada pelo próprio Deus. A escatologia tem 

uma característica presente e futura, que se inicia na história e se completa na eternidade. O 

segundo ponto é que, em oferecendo a salvação dentro da história, Deus deseja que a salvação 

alcance todas as pessoas. Todas as pessoas e a totalidade das pessoas são o objeto da 

salvação: 

Ultrapassa-se assim, a visão redutora de que a salvação refere-se apenas à 
alma humana, e que apenas os membros da Igreja podem alcançá-la. A 
salvação destina-se ao humano integral e é toda a família humana que, pela 
Igreja, é chamada à salvação. Por isso o Concílio pode falar a todos, não 
apenas "aos filhos da Igreja e a todos que invocam o nome de Cristo, mas a 
todos os homens", exatamente porque todos são chamados à mesma 
comunhão da vida divina. (MANZATTO, 2009, p.84).  

Além disso, destaca Manzatto que o homem contemporâneo não se pretende tratar 

"genericamente", mas de forma concreta e em seu contexto. Não se dirige ao indivíduos 

isolados, mas constituídos em povo (GS 32), ultrapassando uma visão privatizante da fé para 

compreendê-la dentro do concreto, da história e da coletividade humanas. 

A visão eclesiológica da GS também é reforçada, uma vez que, por ser um dos últimos 

documentos a ser promulgados, a constituição pôde fazer uso dos documentos que a 

precederam. Nesse sentido, a GS enfatiza a encarnação de Cristo como modelo para os seus 

seguidores. Como discípula, a Igreja deve aprender a encarnar-se como ele, isto é, assumir as 

                                                
34 Até mesmo as ciências exatas e naturais são reconhecidas para compreender melhor o universo, inclusive a 
própria evolução que tanto preocupou a Igreja, agora são chamados a dialogar com a teologia e a história.  
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condições históricas do mundo para servi-lo. Outro ponto em que se percebe um caminho 

novo é o que valoriza a ação de todos os cristãos, não mais unicamente a institucionalização 

hierárquica. Vem daí a expressão chave "povo de Deus", que implica também que a Igreja 

seja entendida no âmbito regional, compreendendo-se a partir da Igreja local.  

E por fim, a nova maneira da Igreja compreender a si mesma liga-a diretamente ao 

decreto Ad Gentes, que entende a missão da Igreja não mais como uma tarefa mas como sua 

própria razão de ser. Publicado na mesma data que a GS, o texto definitivo para o Ad Gentes 

seguiu um caminho tortuoso, diz Suess, porque para chegar à sua forma final, passou por 

vinte e três propostas e sete documentos preparatórios, para chegar a um consenso em que o 

conceito saia do campo dos territórios missionários para o do "ser" missionário (cf. SUESS, 

2007, p.126). Ainda que o Vaticano II, na opinião de Suess, não tenha conseguido livrar 

completamente a Igreja do peso acumulado por séculos de cristandade e colonização, 

interligado definitivamente à Constituição Pastoral (GS) e à Constituição Dogmática (Lumen 

Gentio), o Ad Gentes fez a Igreja descobrir sua natureza missionária (cf. SUESS, 2007, 

p.122). 

 

1.3 A Igreja católica romana do Brasil no Concílio Vaticano II 

 

A participação brasileira no Concílio Vaticano II foi de 204 bispos no momento de 

abertura, o terceiro maior episcopado do mundo, logo depois do italiano e do norte-

americano. Os bispos brasileiros foram alojados em Roma quase todos no espaço da Domus 

Mariae, ocasionando oportunidade de uma reciclagem bíblica, teológica, pastoral e também 

social, política e cultural (cf. BEOZZO, 2005, p.59). 

Para a Igreja católica romana brasileira, o Concílio propiciou que a convivência 

desembocasse num plano de trabalho em comum, o Plano de Pastoral em Conjunto (PPC), 

que trouxe a experiência do Concílio para a realidade brasileira e, segundo Beozzo, estimulou 

a difusão das comunidades eclesiais de base (CEBs) 35 , em um lento processo de 

desclericalização das estruturas eclesiais onde lentamente ganha espaço a participação dos 

leigos (BEOZZO, 2005, p.60).  

                                                
35 Na definição de Frei Betto: são pequenos grupos organizados em torno da paróquia (urbana) ou da capela 
(rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos. São comunidades, porque reúnem pessoas que têm a mesma fé, 
pertencem a mesma igreja e moram na mesma região. São eclesiais porque, de caráter pastoral, congregam-se na 
Igreja, como núcleos básicos de comunidade de fé. São de base, porque integradas por trabalhadores de classes 
populares. São orientadas pelo método dialético ver-julgar-agir (BETTO, 1985, p.17) 
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O Concílio certamente trouxe mudanças na percepção do papel da Igreja católica 

romana diante do regime militar no Brasil. Contraditoriamente, entretanto, afirma Beozzo que 

o mesmo Dom Helder Camara (secretário da CNBB) que se levantava contra os abusos do 

governo militar, negociou com o novo presidente, Marechal Castelo Branco, a continuidade 

do acerto de transportar os bispos brasileiros de ida e volta a Roma para as sessões do 

Concílio em avião cedido pelo governo (cf. BEOZZO, 2005, p.61). 

Não só colégios e universidades recebiam verbas do Governo, mas também 
iniciativas voltadas para os setores populares, como o Movimento de 
Educação de Base pelo Rádio, o MEBA, cuja espetacular expansão fora 
financiada com recursos federais, acertados durante o Governo Jânio 
Quadros, em 1961. Setores eclesiais, que não dependiam financeiramente do 
Governo, tiveram trajetória muito mais independente, enquanto, por 
exemplo, universidades que viviam e sobreviviam com verbas federais 
tendiam a contemporizar com o regime militar. (BEOZZO, 2005, p.61) 

No prefácio do livro de Beozzo, (A Igreja do Brasil no Concílio Vaticano II), Dom 

Aloisio Lorscheider informou que na fase preparatória, os bispos brasileiros trouxeram como 

sugestões (no que diz respeito à área social) uma definição mais precisa da doutrina social e 

dos preceitos da justiça social promulgados da Igreja católica romana, além da necessidade 

social de uma reforma agrária na América Latina.  

Curiosamente, Dom Aloísio observou que uma das sugestões dizia respeito aos 

“cristãos separados”36, isto é, os protestantes, de quem se esperava união e colaboração para 

opor-se ao comunismo: 

O papa teve de ameaçar a Comissão Bíblica, caso ela não tomasse jeito. João 
XXIII queria uma Comissão Bíblica de tal ressonância e magnitude que se 
tornasse ponto de referência e de respeito para os irmãos separados que, 
abandonando a Igreja Católica, haviam-se refugiado em busca de proteção e 
salvação sob as sombras do Livro Sagrado, lido e interpretado de diversas 
maneiras.[...] 

Enfatizou-se, ainda, o trabalho pela união dos cristãos separados, a fim de 
poder, junto com eles, opor um dique à peste do comunismo. (BEOZZO, 
2005, p.13) 

                                                
36 A partir do Concílio, os protestantes adquirem um novo status na expressão “irmãos separados”, que, ainda 
que separados da comunhão sob o sucessor de Pedro (LG15), são irmãos, de uma fé imperfeita mas detentora de 
alguma verdade. No verbete Protestantismo do Dicionário do Concílio Vaticano II, Abumanssur explica que, 
embora esse tenha sido um grande avanço em prol do ecumenismo e do diálogo, tanto as Igrejas orientais quanto 
os protestantes são tratados no Concílio Vaticano II (em especial no documento Unitatis Reintegratio) como 
possuidores de uma eclesialidade imperfeita e convidadas à reintegração à comunhão com Roma. O movimento 
ecumênico é visto sob uma perspectiva de retorno dos irmãos que um dia se separaram da perfeita unidade que 
subsiste na Igreja Católica (2015, p.791). 



 

 

68 

Esse anticomunismo visceral apareceu desde o período preparatório do Concílio (1959-

60), que refletia uma preocupação representativa entre os bispos brasileiros. A Igreja católica 

romana brasileira, que anteriormente negociava diretamente com o governo, agora manifestou 

polarização frente à “ameaça comunista”, teve que dar nova ênfase nos direitos humanos, e 

acabou por assumir posições quanto às ditaduras que iam da oposição à colaboração total com 

as forças repressivas. Beozzo identifica já nas comunicações iniciais dos bispos brasileiros, 

em resposta à consulta sobre os temas que deveriam compor a agenda do Concílio: 

[...] o sofrimento e a miséria do povo encontram eco constante nos vota dos 
bispos, mas chegam associados, quase sempre, ao “perigo ou ameaça” 
comunista. Alguns deixam-se mover mais pela compaixão ou pela sede de 
justiça e vêem o Comunismo como uma insensibilidade dos ricos e da 
inércia do Estado em enfrentar as carências do povo e em responder às suas 
necessidades. Outros, porém, estão obcecados por um anticomunismo que 
enxerga o inimigo por todos os lados, mesmo nas denúncias das injustiças, 
no empenho social ou em opções políticas mais à esquerda. (BEOZZO, 
2005, p.116). 

A preocupação com a postura da Igreja diante da ditadura tornou viável até mesmo a 

aceitação de uma união de forças com os “irmãos separados”. O clero católico, que enfrentava 

diretamente o embate com as ditaduras, a censura, a tortura, acolheu de braços abertos as 

orientações do Concílio Vaticano II em Medellín, em 1968. O debate saiu do plano teórico 

quando palavra e ação se uniram no documento de Medellín:  

Não basta, certamente, refletir, conseguir mais clarividência e falar. É 
necessário agir. A hora atual não deixou de ser a hora da “palavra”, mas já se 
tornou, com dramática urgência, a hora da ação. Chegou o momento de 
inventar com imaginação criadora a ação que cabe realizar e que, 
principalmente, terá que ser levada a cabo com a audácia do Espírito e o 
equilíbrio de Deus. Esta Assembleia foi convidada “a tomar decisões e a 
estabelecer projetos, somente com a condição de que estivéssemos dispostos 
a executá-los como compromisso pessoal nosso, mesmo à custa de 
sacrifícios”. (MD Introd.e) 

Enquanto isso, no ambiente protestante o debate em torno da justiça social se dava em 

termos teóricos. Da mesma forma que no catolicismo, o protestantismo teve extensos debates 

a nível teológico que precederam as posições mais dogmáticas que mudaram o paradigma 

sobre a missão da Igreja. Passamos, portanto, a verificar o PL e a oficialização de um novo 

paradigma de missão no protestantismo histórico evangelical. 
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2. Novo paradigma de missão no protestantismo histórico evangelical 

 

Na segunda metade do século XX as conferências que impactaram o mundo protestante 

seguiram a trajetória histórica iniciada em 1925, Estolcomo (Suécia), onde o pós-guerra 

colocou em evidência a necessidade de um testemunho social dos cristãos mais efetivo. 

Sucederam-se vários congressos no decorrer do século. Como vimos, no protestantismo o 

processo de definição teológica é mais difuso do que no catolicismo, e o papel das 

conferências, embora de caráter consultivo, fornecem um referencial para a articulação 

teológica das igrejas e denominações. As posições no desenrolar do século seguiram duas 

tendências básicas: ora de visão mais conservadora, ora mais confrontadora, especialmente na 

América Latina.  

A tendência confrontadora, de vanguarda, veio na esteira do evangelho social (do final 

do século XIX), mas agora a atuação prática veio por força da pressão sofrida pelas 

sociedades latino americanas sob o signo da pobreza e opressão. As diversas consultas sobre a 

responsabilidade da Igreja na sociedade, realizadas a nível regional, expandiram-se para o 

continente com a Junta Latino-americana de Igreja e Sociedade, movimento que se tornou o 

ISAL, Igreja e Sociedade na América Latina, a partir de 1962, em São Paulo. Longuini Neto 

defende que foi nesse berço protestante que nasceu a teologia da libertação (cf. LONGUINI 

NETO, 2002, p.140).  

Um evento ocorrido no ano de 1966 demonstra bem a primeira tendência: a Conferência 

Mundial sobre Igreja e Sociedade, realizada em Genebra, Suíça, teve como um dos expoentes 

Richard Shaull, o norte-americano que atuou em missões na América Latina e inclusive no 

Brasil, liderando os movimentos estudantis que fomentavam uma participação da Igreja nos 

processos revolucionários como oposição ao sistema político e econômico do capitalismo, que 

esse teólogo denunciou como uma nova forma de colonialismo e opressão. Com o passar dos 

anos e o arrefecimento da ditadura, esses líderes foram silenciados à força, exilados ou 

mortos, reprimindo os movimentos dos estudantes e intelectuais.  

A tendência conservadora começou a se fortalecer quando a pressão da conjuntura 

ditatorial para conter o "avanço comunista" começou a fazer suas vítimas. A partir do golpe 

de 64, os principais órgãos de comunicação eclesiásticos protestantes, que antes publicavam 

artigos e opiniões críticas ao sistema político e econômico agora passaram a defender o status 

quo e o governo militar legitimando-o teologicamente usando o argumento de obediência às 

autoridades, como instituídas por Deus, e fechando os olhos para os crimes políticos 

argumentando que o governo recebera autoridade para punir os rebeldes e revoltosos. O 
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protestantismo conservador calou-se nos primeiros anos de ditadura no Brasil até o ponto em 

que não foi mais possível  ignorar os crimes arbitrários. O apoio ao governo então se tornou 

medo, e foi substituído pelo silêncio e omissão.  

Os congressos conservadores nesse período da década de 60 retomaram o discurso da 

evangelização versus ação social de uma forma mais branda do que a controvérsia anterior de 

liberalismo versus fundamentalismo, mas a pauta de salvação individual contra ação social 

continuava a mesma. Fechava-se os olhos para a questão política, como se esse aspecto não 

estivesse de fato definindo as posturas. Exemplo desses congressos foram os convocados 

pelos evangelicais, especialmente da Associação Evangélica Billy Graham, que lotou 

gigantescos estádios pelo mundo todo, com o foco no tema da evangelização mundial, 

visando buscar cooperação dos evangélicos nas estratégias de evangelização conforme o 

pragmatismo norte americano. Entretanto, apesar do aparente posicionamento de neutralidade 

política, a Associação Evangélica Billy Graham buscava apoio dos governos militares para 

suas Cruzadas Evangelísticas, como a que realizou na América Latina, alcançando oito países, 

em 1958.  

Na tendência conservadora, 1966 também foi o ano do Congresso Mundial de 

Evangelização, realizado em Berlim, convocado, patrocinado e dirigido pela revista 

Christianity Today, em parceria com a Associação Evangélica Billy Graham. O Congresso de 

Berlim, informa Longuini Neto, foi o início de um grande processo que somou forças para 

uma articulação mundial do movimento evangelical enquanto reação ao movimento 

ecumênico e à postura do Conselho Mundial de Igrejas, a partir dos anos 60. Do Congresso de 

Berlim saiu também a recomendação de que se realizassem congressos continentais.  

A linha divisória se aprofundava entre os evangelicais conservadores e os ecumênicos. 

Segundo Longuini Neto, convocado e organizado pela Associação Evangélica Billy Graham 

para examinar a missão da Igreja no contexto latino americano e se posicionar contra o 

protestantismo ecumênico, o Primeiro Congresso Latino-americano de Evangelização, 

CLADE I, foi um marco histórico, na medida em que fez aflorar uma parcela de teólogos que 

não se via representada nem pelo fundamentalismo nem pelo grupo ecumênico. Realizado em 

Bogotá, Colômbia, em 1969, sob o tema "Ação em Cristo para um continente em crise", o 

CLADE I teve como estopim da discórdia o livro de Peter Wagner, entregue aos congressistas 

sob o respaldo da organização do Congresso. O livro, de teor fundamentalista e beligerante, 

fazia uma abordagem do debate teológico simplista e sem compromisso acadêmico, 

procurando desacreditar o que chamou de uma "teologia de esquerda radical" alinhada com o 

comunismo e o marxismo (cf. LONGUINI NETO, 2002, p.159). A reação ao livro e à postura 
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de Wagner provocou nos corredores do CLADE I a articulação de um novo grupo, que já 

vinha acalentando o sonho de uma saída teológica que se distanciasse do fundamentalismo 

norte americano bem como das propostas da teologia europeia do ISAL, buscando uma 

identidade "evangelical", isto é, comprometida com o conceito de missão integral, que 

colocava a ação social no mesmo grau de importância que a evangelização. Foi o início de 

uma fraternidade de teólogos latino-americanos, que teve sua gênese surgida no seio do 

próprio movimento fundamentalista (cf. LONGUINI NETO, 2002, p.164). A FTL, 

Fraternidade Teológica Latino Americana, nasceu em 197037, em Cochabamba, Bolívia, 

convocada por Pedro Savage, com a participação de vinte e cinco teólogos provenientes de 

nove denominações, dentre os mais destacados, foram René Padilla e Samuel Escobar. 

Segundo Longuini Neto: 

A FTL nasce como uma alternativa ao movimento de Isal, foi uma 
alternativa ao movimento dos teólogos ecumênicos, nasceu militante, critica, 
polêmica e apologética. A FTL, naquele momento, não criava uma terceira 
via, veio a sê-la com o passar dos anos. Naquele momento desejava 
estabelecer-se como uma plataforma de diálogo entre os mesmos, e ainda 
assim não o foi. (LONGUINI NETO, 2002, p.169) 

Com todos estes antecedentes, observa Padilla, ninguém deveria surpreender-se de que 

em 1974 o Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne, Suíça, tenha 

resultado num "passo definitivo na afirmação de que a evangelização e a responsabilidade 

social são aspectos essenciais da missão da igreja" (PADILLA, 2008, p.63). Mais do que a 

preocupação com a questão social que foi destacada nos congressos anteriores, havia aqui um 

novo paradigma teológico, que confrontava o dualismo presente na típica concepção 

protestante conversionista de salvação, invadia a esfera da eclesiologia e da soteriologia e 

colocava as bases de uma nova missiologia. Não sem razão o Congresso, bem como o PL nele 

formulado, tiveram impacto em todo o mundo protestante até os dias de hoje38.  

O Congresso de Lausanne, se não fez convergir, colocou frente a frente as duas 

tendências: a conservadora, representada pelo discurso inicial de Billy Graham, e a de 

vanguarda, representada pelos discursos dos latino americanos René Padilla, Samuel Escobar, 

como veremos a seguir.   

 
                                                

37 A FTL publicou o primeiro boletim teológico em 1972, sob a responsabilidade de Pedro Savage, teólogo 
peruano filho de missionários ingleses, que foi o primeiro secretário da FTL Continental, sucedido por René 
Padilla. De publicação trimestral, o boletim é o principal canal para a reflexão teológica, objetivo da FTL 
conforme seu estatuto, cujo compromisso é a contextualização da Palavra de Deus na cultura do continente. 
38 A revista Times, no volume 104, no. 6, de 5 de agosto de 1974 assim definiu a importância do Congresso.  
(http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,879423,00.html <acesso em 24/08/2018). 
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2.1  O Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne, Suíça 

 

 O Congresso foi convocado pela Associação Evangélica Billy Graham e a revista 

Cristianity Today com a intenção de ser uma plataforma de lançamento que colocasse em 

prática as definições teológicas do congresso em Berlim, em 1966, considerando que, uma 

vez que as bases teológicas estavam colocadas39, restava agora definir as estratégias e os 

métodos de evangelização para todos os povos ainda não alcançados pelo cristianismo 

evangélico. Padilla identifica como simbólico o relógio digital que se colocou em 

funcionamento na abertura do Congresso para indicar que a população mundial havia 

registrado um aumento de 530.193.076 pessoas desde o Congresso de Berlim (cf. PADILLA, 

2008, p.63). A preocupação era alcançar o máximo de pessoas possíveis com a mensagem da 

salvação fazendo uso dos recursos tecnológicos o máximo possível. 

 O Congresso contou com 2.473 participantes vindos de 150 países e 135 

denominações protestantes e por volta de 1.000 observadores e jornalistas, durante 16 a 25 de 

julho de 1974. Billy Graham foi o presidente honorário, que abriu o Congresso, e Jack Dain, 

bispo episcopal da Austrália, foi o presidente executivo. Para presidir as sessões, havia oito 

co-presidentes, dentre os quais o brasileiro Nilson do Amaral Fanini40. Robinson Cavalcanti 

comenta que, no Brasil, a princípio o Congresso não foi bem recebido, segundo ele, "por ser 

considerado avançado demais pelos conservadores e conservador demais pelos avançados" 

(CAVALCANTI, 2013, p.9).  

René Padilla diz que o sentido de responsabilidade social foi reforçado pela 

apresentação de "Uma resposta a Lausanne", documento assinado por quase 500 participantes 

e reconhecido pela comissão de redação do PL, coordenada por John Stott, que o anexou 

como adição ao Pacto (PADILLA, 2008, p.66) 

 

2.2.  O Pacto de Lausanne 

 

O PL foi o documento elaborado a partir dos discursos dos palestrantes, que haviam 

sido enviados anteriormente para a organização do congresso. Assinado ao final do congresso, 

o documento foi elaborado por uma equipe de organizadores, lideradas pelo inglês e teólogo 

                                                
39 Isto é, que a conversão traria resultados na área social.  
40 Foram co-presidentes, além do brasileiro Fanini, Gilbert Kirby, da Inglaterra, Maurice Ray, da Suiça, Festo 
Kivengere, de Uganda, Oswald Hoffmann, dos Estados Unidos, Okgill Kim, da Coreia do Sul, Anandarao 
Samuel, da Índia, Phillip Teng, de Hong Kong, George Duncan, da Escócia.  (O JORNAL BATISTA, 
11/08/1974, p.7) 
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anglicano John Stott. O método adotado para a realização do PL é relatado por Tom Houston, 

Diretor Internacional do Movimento Lausanne entre 1989 e 199341: 

Os presentes estavam intimamente envolvidos no processo de elaboração do 
Pacto. Os documentos do Congresso foram enviados aos participantes meses 
antes do Congresso e a resposta aos documentos era esperada quase como 
uma condição para participar dele. Os textos e as respostas aos documentos 
foram analisados e, a partir deles, o primeiro esboço do Pacto foi produzido 
próximo ao início do Congresso. Os participantes foram convidados 
individualmente e em grupos para comentar por escrito sobre um ou outro 
aspecto do rascunho antes do documento ser finalizado. Isso significava que 
não havia surpresas e tornou o acordo mais fácil no final. (HOUSTON, s/d. 
Tradução nossa) 

Houston informa também que, além da resposta dos participantes aos documentos 

enviados previamente para consulta, foi solicitado um compromisso aos termos do PL que 

demandou de algumas pessoas alguns meses para formalizar sua adesão, visto que "seria 

necessário ajustar coisas em suas vidas" para uma assinatura consciente. Esse compromisso 

dos participantes, segundo ele, era privado e "nunca foi publicado". (HOUSTON, s/d).  

O conteúdo do PL foi primeiramente editado em português pela Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus (CPAD) por iniciativa de Laurence Olson, participante da delegação 

brasileira que participou do Congresso de Lausanne. Conciso, o documento versa sobre o 

tema evangelização em 15 pontos e uma introdução que justifica os objetivos do PL como 

resultado de "arrependimento por nossos fracassos e desafiados pela tarefa inacabada de 

evangelização". Relatamos os 15 pontos em síntese, segundo seus próprios termos: 

1. O propósito de Deus: o primeiro ponto reforça o tom de reconhecimento de fracasso no 

sentido de atender à missão de Deus como enviados ao mundo, em razão de conformidade ao 

mundo ou isolamento demasiado. Manifesta a intenção de corrigir o rumo em direção ao 

chamado de Deus. 

2. A autoridade e o poder da Bíblia: afirma a Bíblia como inspirada, verdadeira, sem erros, 

única regra de fé e prática. 

3. A unicidade e a universalidade de Cristo: afirma a Cristo como único mediador para  

salvação, e o amor de Deus por "todos os homens" para assumirem o compromisso com ele 

como Salvador e Senhor. 

                                                
41 O texto citado está inserido em um artigo do site oficial do movimento Lausanne, sob o título The Story of the 
Lausanne Covenant: Case Study in Cooperation. No artigo, o autor defende a ideia de que o PL foi um exemplo 
do esforço de cooperação entre igrejas denominações evangélicas jamais visto até então. Disponível em 
https://www.lausanne.org/gatherings/related/the-story-of-the-lausanne-covenant-case-study-in-cooperation > 
acesso em 19/05/2018. 
 



 

 

74 

4. A natureza da evangelização: define a evangelização como a proclamação do Cristo bíblico 

e histórico como Salvador e Senhor, com o intuito de persuadir as pessoas a vir a ele 

individualmente. 

5. A responsabilidade social cristã: o ponto mais controvertido do Pacto, afirma o interesse de 

Deus pela justiça e conciliação, e pela libertação da opressão. Novamente, admite sua 

negligência em defender a dignidade humana. Afirma que ação social não é o mesmo que 

evangelização, nem libertação política é salvação, mas entende que ambos são parte do dever 

cristão, como expressão das doutrinas, do amor ao próximo e da obediência a Cristo. Entende 

que a mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo para denunciar o mal e 

a injustiça. 

6. A Igreja e a evangelização: conclama à participação na sociedade não-cristã como uma 

comunidade e não apenas como instituição, como agente de Deus para difundir o evangelho. 

7. Cooperação na evangelização: convoca à unidade na comunhão, nas obras e no testemunho, 

em cooperação regional e funcional. 

8. Esforço conjugado de igrejas na evangelização: destaca o caráter universal da Igreja de 

Cristo, marcado pela ascensão das igrejas "mais jovens" (em contraposição às ocidentais) na 

evangelização mundial. 

9. Urgência da tarefa evangelística: este ponto coloca não apenas a evangelização de grande 

parte do mundo ainda não alcançado pelo cristianismo, como também aborda a questão da 

pobreza e a desigualdade, propondo a adoção de um estilo de vida simples a fim de contribuir 

mais generosamente tanto para aliviar os necessitados como para a evangelização deles. 

10. Evangelização e cultura: afirma que a cultura, embora rica em beleza e bondade, está 

manchada pelo pecado. Entende que não há superioridade de uma cultura sobre a outra, como 

às vezes o entenderam as missões que exportaram cultura juntamente como o evangelho. 

11. Educação e liderança: incentiva as igrejas a iniciativas locais e criativas na formação de 

líderes nacionais que atuem não em termos de domínio mas de serviço, e desenvolverem 

educação teológica e treinamento para a liderança. 

12. Conflito espiritual: afirma a oposição do mal na forma de falsas ideologias e falsos 

evangelhos e reconhece a falha em procurar crescimento numérico e para isso usar de 

manipulação. 

13. Liberdade e perseguição: afirma o valor da liberdade religiosa, de pensamento e 

consciência, e legitima a Declaração Universal dos Direitos Humanos para garantir essa 

condição, reconhecendo a possibilidade de encontrar oposição na defesa da justiça. 
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14. O poder do Espírito Santo: afirma a dependência do Espírito Santo para a obra da 

evangelização. 

15. O retorno de Cristo: afirma a crença na volta de Cristo, pessoal e visível, como estímulo à 

evangelização, rejeitando a ideia de que se possa construir uma utopia na Terra, mas 

entendendo que Deus aperfeiçoará o seu reino até o novo Céu e a nova Terra. 

No comentário do PL feito por Zabatiero, os três pontos principais para entender a 

teologia expressa no Pacto são: a identidade evangélica em um mundo relativista; a 

integralidade da missão em um mundo fundamentalista; e a integridade cristã em um mundo 

consumista (ZABATIERO, 2006, p.13-129). No ponto de vista desse autor, a primeira 

abordagem do Pacto (itens 1 a 3 e 15) diz respeito a uma crise de identidade evangélica, que 

já estava instalada por ocasião do Congresso em 1974, em vista do relativismo das 

identidades institucionais e pessoais, e que ocasionava então uma falta de relevância para o 

mundo contemporâneo. Na opinião de Zabatiero, o PL contribuiu positivamente para a 

definição e a renovação dessa identidade evangélica no decorrer dos trinta anos (até a 

publicação desse artigo), porque sua formulação estabelecia que a identidade evangélica não 

era questão de crenças ou dogmas, e sim uma questão de projeto de vida, o ser de Deus 

definindo a identidade da Igreja e sua missão: afirma o papel central da Escritura, do Cristo e 

da esperança missionária.  

O segundo ponto do PL, para Zabatiero, tem como eixo a integralidade da missão, 

respondendo ao debate que vigorava naquele período sobre a relação entre evangelização e 

compromisso social. Segundo o autor, a formulação dos itens 4 e 5 foram o grande elemento 

peculiar do evangelicalismo contemporâneo, na máxima: “o evangelho todo, para o mundo 

todo, para o ser humano todo”. Argumenta que o embate dessa formulação atinge diretamente 

os fundamentalismos, que dividem o mundo em inimigos e adversários: 

 Evangelizar com integridade de conteúdo e servir com integridade de 
compromisso são as únicas saídas viáveis contra os fundamentalismos 
contemporâneos. Só se supera o fundamentalismo com uma vida correta, 
somente a ortopráxis nos livra de uma ortodoxia enferrujada e enferrujante. 
[...] Não se supera tal tipo de fundamentalismo com meras palavras, mas 
com um testemunho missionário integral. O fundamentalismo ideológico 
liberal, por sua vez, afirma que o mundo já chegou ao seu clímax econômico 
e político. Não há esperança para além do modelo neoliberal de capitalismo, 
afirma-se. Entretanto, a miséria e a exclusão, em suas mais variadas e 
terríveis formas, continuam a nos envergonhar como cristãos e como seres 
humanos. Mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam ser porta-vozes da 
esperança missionária concretizada na missão integral. (ZABATIERO, 
2006, p.13-29).   
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Por fim, o terceiro ponto destacado por Zabatiero é a integridade cristã diante de um 

mundo consumista, nos itens 6, 9 e 10. Esse ponto revela a visão de crescimento de igrejas, 

centrada em dinheiro e lucro que já caracterizava os movimentos evangélicos do período, 

“uma aberrante forma capitalista neoliberal de cristianismo”. Para conquistar adeptos, 

sacrificou-se a integridade ética, espiritual, estratégica, administrativa, intelectual, emocional, 

institucional, teológica e cultural.  

A lógica capitalista, presente no protestantismo desde o seu início na modernidade, não 

estava ausente nem mesmo na organização e propósitos do próprio Congresso de Lausanne, 

como vimos, enraizada no projeto expansionista que colocava a evangelização no rótulo 

infame de “Cruzada” pela Associação Evangélica Billy Graham. O PL, quando mirava contra 

o capitalismo, atirava contra o próprio umbigo. 

 

2.3  Os líderes do protestantismo brasileiro no Congresso de Lausanne 

 

O Jornal Batista, órgão oficial da Convenção Batista Brasileira, informou na época que 

a delegação brasileira era composta de 80 participantes de várias denominações, que saíram 

em avião fretado da Varig (O JORNAL BATISTA, 1974, no. 31, p.1). Citou também alguns 

dos participantes brasileiros: entre os batistas Nilson do Amaral Fanini (um dos seis co-

presidentes de sessões do Congresso), José dos Reis Pereira (diretor de O Jornal Batista), 

David Gomes, Irland Pereira de Azevedo, Orivaldo Pimentel Lopes, Walter Kaschel, Manfred 

Grellert, entre outros. Entre os presbiterianos: Amantino Vassão, Neemias Marien, José 

Ferreira Filho, Manoel Simões, Abival Silveira. O Jornal destacou que a "convivência entre 

batistas e presbiterianos foi excelente" durante a viagem e o Congresso, e elogiou a 

organização e o aparato audiovisual. Segundo O Jornal Batista, os objetivos do congresso já 

estavam expressos no nome: 

reunir representantes do povo evangélico de todos os países do mundo, a fim 
de estudar todos os aspectos da obra da evangelização e acentuar a 
importância da evangelização no momento atual da história do mundo. A 
presença de Billy Graham na presidência de honra do Congresso é suficiente 
para se saber qual é o tom, quais são as tendências do Congresso. (O 
JORNAL BATISTA, 1974, no. 31, p.1) 

 De fato, Billy Graham dá o tom e a tendência do Congresso. O Jornal Batista fez uma 

síntese da sua primeira palestra, destacando pontos que confirmam o tom teológico 

conservador e o importante embate com o evangelho social: 
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Mudanças teológicas foram-se infiltrando subtilmente (sic) nos movimentos 
cristãos da juventude, levando-os a enfraquecer seus liames com a fé 
ortodoxa. A autoridade do evangelismo começou a passar das Escrituras 
para a Igreja. Começaram a focalizar sua atenção na salvação da 
comunidade e não na salvação do indivíduo. Isso se tornou conhecido como 
o "Evangelismo Social". A ênfase passou a ser posta no homem "neste 
mundo" e não no homem "neste e no outro mundo". Finalmente diretivas 
foram traçadas que chamavam a atenção quase inteiramente para a 
humanização, isto é, a reconciliação do homem com o homem em lugar de 
se pensar primeiro na reconciliação do homem com Deus. (O JORNAL 
BATISTA, 1974, no. 31, p2) 

 Fazendo referência à conferência sobre Salvação, realizada em Bangkok em 197342, 

em que a ideia de salvação teria sido colocada por alguns delegados como "melhoramento 

deste mundo", e "mudança das estruturas da sociedade na direção da justiça, da retidão e da 

paz" relacionada às condições de trabalho dos operários, Graham, segundo a reportagem do 

Jornal Batista, reafirmou o conceito de salvação no sentido espiritual e individual: 

Não me julgueis mal: nós evangélicos devemos crer que a melhoria das 
condições de trabalho é algo com que todo crente individualmente 
considerado deve se preocupar mas isso não é primariamente evangelismo. 
Os evangélicos devem rejeitar todos esses esvaziamentos do significado de 
"Evangelho". Nenhum evangelismo será bem sucedido se não for pessoal. 
Mas algumas coisas jamais mudam. A Palavra de Deus não muda jamais. 
Cristo não muda jamais. O poder do Espírito para transformar vidas não 
muda jamais (...) Noutras palavras, a "mensagem" que proclamamos não 
muda jamais: são os métodos somente que mudam. A tarefa deste Congresso 
é, portanto, relacionar o Evangelho imutável com este mundo em mudança. 
(O JORNAL BATISTA, 1974, no. 31, p.2, grifos do autor) 

É digno de nota que O JORNAL BATISTA, que destacou a participação de três 

convidados do "Terceiro Mundo" referiu-se apenas aos vindos do continente africano e não 

fez menção nenhuma às palestras proferidas pelos latino americanos René Padilla, e Samuel 

Escobar quanto à responsabilidade social. Da mesma forma, não mencionou o PL, assinado 

pelos congressistas, embora tenha destacado que as teses dos oradores foram escritas com 

antecedência e enviadas aos congressistas convidados, a fim de que tivessem oportunidade de 

"apresentar sugestões, objeções ou perguntas". Os oradores não leram suas teses, diz o Jornal, 

mas "falam com base nas respostas recebidas, explicando os pontos que é necessário 

ressaltar." 

                                                
42 A Conferência Mundial de Missões em Bangcoc teve como tema “Salvação hoje”, procurou determinar o 
significado de salvação, relacionando quatro dimensões no processo de salvação: a luta por justiça econômica 
contra a exploração; dignidade humana contra a opressão; solidariedade contra alienação; esperança contra o 
desespero (BOSCH, 2002, p.475) 



 

 

78 

A cooperação almejada pelo Congresso conseguiu consenso no PL, que transitou entre 

os protestantes históricos (inclusive pentecostais, como a CPAD que como vimos publicou o 

PL no Brasil), onde as diferenças foram suspensas temporariamente e talvez teoricamente. 

Mas segundo Ricardo Gondim, a teologia que sucedeu ao PL não conseguiu um consenso 

sobre a responsabilidade social da Igreja no plano prático, porque continuou no debate teórico 

sobre qual a prioridade da missão: a evangelização ou a responsabilidade social. A teologia, 

enquanto pensamento que define e autentica a práxis, apresenta contradições internas e 

deveria rever sua antropologia da queda, nos pressupostos antropológicos pessimistas de 

Santo Agostinho quanto ao pecado restrito à moralidade (cf. GONDIM, 2010, p.147). Para 

ultrapassar o dualismo de evangelização e responsabilidade social, a teologia precisava 

reorganizar o pensamento a respeito do mal estrutural e o pecado social. Para Gondim, há 

outros aspectos que ainda precisam ser revistos para destravar a teologia: a visão determinista 

da história, a teodiceia, a correlação entre milenarismo e fatalismo histórico, a doutrina 

calvinista de providência. Caso não haja essa revisão teológica, no entender desse autor, o 

embate entre evangelização e responsabilidade social continuará impedindo um 

desenvolvimento prático do novo paradigma da missão da Igreja.  

Observaremos essa questão no capítulo III. Por ora, a partir das considerações gerais 

que fizemos contextualizando a GS e o PL, procuraremos observar qual a concepção de 

pobreza das duas vertentes cristãs a partir destes novos paradigmas de missão. 

 

3. Nova concepção de pobreza dentro dos novos paradigmas de missão 

 

Tendo analisado os dois documentos objeto da nossa pesquisa sob o viés histórico e 

teológico e observado a transição que eles representam para um novo paradigma de missão, 

passamos agora a abordar a questão da pobreza, eixo que nos possibilitará perseguir nosso 

objetivo final para esta pesquisa, qual seja, verificar como o cristianismo desenvolve 

condições de colaborar para uma política de transformação social. Iniciamos por procurar 

entender a pobreza na América Latina, na definição do cristianismo. Em seguida, faremos 

uma incursão no momento social pela qual passava a América Latina quando os dois 

documentos foram produzidos. Por fim, voltaremos nossa atenção novamente para os 

documentos estudados, observando o que a GS e o PL dizem — e o que não dizem — acerca 

da pobreza. 
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3.1 A pobreza na América Latina e Brasil 

 

Embora o Brasil não tenha um índice que defina uma “linha de pobreza” oficial, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do órgão de pesquisa Síntese 

de Indicadores Sociais (SIS), realiza um estudo que utiliza o IBGE e outras fontes vindas do 

mercado de trabalho, da distribuição de renda e a mobilidade ocupacional e educacional do 

país a partir dos parâmetros do Banco Mundial. Órgão que se auto define como uma 

“cooperativa de países que disponibiliza seus recursos financeiros, o seu pessoal altamente 

treinado e a sua ampla base de conhecimentos para apoiar os esforços das nações em 

desenvolvimento para atingir um crescimento duradouro, sustentável e equitativo”, o Banco 

Mundial, cujo objetivo principal é a “redução da pobreza e das desigualdades”43, estabelece 

parâmetros para avaliar os índices de pobreza no mundo. Assim, o Banco Mundial 

estabeleceu uma linha que classifica como pobreza extrema o consumo diário inferior a US$ 

1,90. A partir de outubro de 2017, uma nova linha, que se pretende mais ajustada às 

realidades de cada país, subiu essa régua, passando a demarcar o limite para países de renda 

média baixa em US$ 3,20 por dia; e de renda média alta (entre os quais se inclui o Brasil), de 

US$ 5,50 por dia. A mudança leva em conta os diferentes custos de vida e o poder de compra 

da população de cada país. A nova régua fez subir o volume de pessoas que se enquadra no 

limite da pobreza.  

Em dados de 2015, as pesquisas do Banco Mundial apuraram que, enquanto no Brasil 

22,1% da população se enquadravam na linha de pobreza, na América Latina havia no 

Uruguai 6,2%, Chile 10,1%, Paraguai 19,1%, Bolívia 22,7% e o México 38,8% da população 

nessas condições. A pesquisa mais recente, de dezembro de 2017, já com os novos 

parâmetros, indicaram que cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 25,4% da 

população, viviam na linha de pobreza, ou seja, sobreviveram com o equivalente a US$ 5,5 

por dia no ano de 2017, sendo que o maior índice de pobreza acontece na Região Nordeste 

(43,5% da população) e o menor no Sul (12,3%). A conclusão se resume numa só palavra: 

desigualdade. 
A pesquisa de indicadores sociais revela uma realidade: o Brasil é um país 
profundamente desigual e a desigualdade gritante se dá em todos os níveis. 
Seja por diferentes regiões do país, por gênero - as mulheres ganham, em 
geral, bem menos que os homens mesmo exercendo as mesmas funções -, 
por raça e cor: os trabalhadores pretos ou pardos respondem pelo maior 
número de desempregados, têm menor escolaridade, ganham menos, moram 

                                                
43 https://nacoesunidas.org/agencia/bancomundial/ 



 

 

80 

mal e começam a trabalhar bem mais cedo exatamente por ter menor nível 
de escolaridade. 
Um país onde a renda per capita dos 20% que ganham mais, cerca de R$ 4,5 
mil, chega a ser mais de 18 vezes que o rendimento médio dos que ganham 
menos e com menores rendimentos por pessoa – cerca de R$ 243. 
No Brasil, em 2016, a renda total apropriada pelos 10% com mais 
rendimentos (R$ 6,551 mil) era 3,4 vezes maior que o total de renda 
apropriado pelos 40% (R$ 401) com menos rendimentos, embora a relação 
variasse dependendo do estado. 
Entre as pessoas com os 10% menores rendimentos do país, a parcela da 
população de pretos ou pardos chega a 78,5%, contra 20,8% de brancos. No 
outro extremo, dos 10% com maiores rendimentos, pretos ou pardos 
respondiam por apenas 24,8%. 
A maior diferença estava no Sudeste, onde os pretos ou pardos 
representavam 46,4% da população com rendimentos, mas sua participação 
entre os 10% com mais rendimentos era de 16,4%, uma diferença de 30 
pontos percentuais.44 

Os dados apontam que as maiores vítimas da pobreza extrema ainda são as crianças: de 

0 a 14 anos, as pessoas que se enquadram nestas condições somam 42%. Segundo os 

pesquisadores, os achados revelam que, quanto menos escolaridade, mais cedo o jovem 

ingressa no mercado de trabalho: 39,6% antes dos 14 anos, que somados ao grupo de 

trabalhadores que tinha somente até o ensino fundamental incompleto, chega a 62,1% do 

total, o que implica que os efeitos da pobreza serão prolongados, já que a escolaridade 

influencia na obtenção de maiores rendimentos.  

Quanto à pobreza na infância e adolescência no Brasil, uma pesquisa do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançada em 14/08/2018, com base na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, revelou que 61 % das crianças brasileiras 

de até 17 anos vivem na pobreza em suas múltiplas dimensões. A pesquisa analisou, além da 

pobreza monetária (R$ 346,00 per capita por mês na zona urbana e R$ 269,00 na zona rural), 

o acesso dessa população a seis direitos básicos: educação, informação, proteção contra o 

trabalho infantil, moradia, água e saneamento. A ausência de um ou mais desses seis direitos 

já configuram uma situação de pobreza. 

No Brasil, mais de 18 milhões de crianças e adolescentes (34,3% do total) 
vivem em domicílios com renda per capita insuficiente para adquirir uma 
cesta básica de bens. Mas a pobreza na infância e na adolescência é ainda 
maior. Isso porque, para entender a pobreza, é preciso ir além da renda e 
analisar se meninas e meninos têm seus direitos fundamentais garantidos. 
[...] No Brasil, quase 27 milhões de crianças e adolescentes (49,7% do total) 
têm um ou mais direitos negados. Os mais afetados são meninas e meninos 

                                                
44  http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/ibge-brasil-tem-14-de-sua-populacao-vivendo-na-
linha-de-pobreza 
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negros, vivendo em famílias pobres monetariamente, moradores da zona 
rural e das Regiões Norte e Nordeste. (BAUER, 2018, p.5) 

Os números publicados pela UNICEF são alarmantes: 18 milhões de meninos e meninas 

afetados pela pobreza monetária (34,3%), dos quais 6 milhões (11,2%) tem privação de renda, 

12 milhões (23,1%) além da privação de renda tem também um ou mais direitos negados. 

Somam-se a esses mais 14 milhões (26,6%) que não tem privação de renda e sim, tem um ou 

mais direitos negados. No total, eles representam mais da metade da população brasileira de 

até 17 anos (61%). A pobreza se perpetua.  

Outra indicação não desconhecida mas que mesmo assim continua causando espanto e 

indignação, é o lugar que ocupam os afrodescendentes brasileiros nesse quadro. Segundo a 

pesquisa, os “trabalhadores de cor preta ou parda” se inserem mais cedo no mercado de 

trabalho se comparados com os brancos, o que ajuda a explicar sua maior participação em 

trabalhos informais.  Crianças, mulheres e pessoas afrodescendentes são índice não apenas no 

Brasil, mas no mundo.  

Ainda utilizando os parâmetros estabelecidos pelo Banco Mundial, chega-se 
à constatação de que, no mundo, 50% dos pobres têm até 18 anos, com a 
pobreza monetária atingindo mais fortemente crianças e jovens - 17,8 
milhões de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, ou 42 em cada 100 
crianças. 
Também há alta incidência em homens e mulheres pretas ou pardas, 
respectivamente, 33,3% e 34,3%, contra cerca de 15% para homens e 
mulheres brancas. Outro recorte relevante é dos arranjos domiciliares, no 
qual a pobreza - medida pela linha dos US$ 5,5 por dia - mostra forte 
presença entre mulheres sem cônjuge, com filhos até 14 anos (55,6%). O 
quadro é ainda mais expressivo nesse tipo de arranjo formado por mulheres 
pretas ou pardas (64%), o que indica, segundo o IBGE, o acúmulo de 
desvantagens para este grupo que merece atenção das políticas públicas.45 

Observando os dados do Censo Demográfico do IBGE nas décadas de 1960, 1970 e 

2010 podemos realizar outro tipo de comparação, desta vez sobre o rendimento financeiro de 

pessoas das religiões que se enquadram no escopo e no período de nossa pesquisa. Os dados 

fornecem a população brasileira maior de 10 anos com rendimentos; para fins de comparação 

buscamos informações sobre a população de menor ou  nenhum rendimento, entre homens e 

mulheres do catolicismo e do protestantismo (que no censo de 1970 aparecem com a 

nomenclatura “evangélicos”). Para efeito de comparação com o momento atual, usamos o 

censo de 2010, onde já existem dados quanto aos rendimentos relacionados com a religião. 
 

                                                
45 http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/ibge-brasil-tem-14-de-sua-populacao-vivendo-na-
linha-de-pobreza 
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TOTAL 

Católicos romanos Protestantes/evangélicos Rendimento Mínimo Sem rendimento 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

1960 70.191.370 32.589.032 32.740.488 1.390.113 1.434.662 3.408.843 1.561.209 7.533.389 21.055.327 

1970 93.134.846 42.519.009 42.953.013 2.317.987 2.496.741 1.963.651 1.516.856 10.206.627 26.993.867 

2010 190.755.799 61.180.316 62.099.856 18.782.831 23.492.609 

Rendimento mínimo 2.579.533 61.865 457.560 647.127 

Sem rendimento 1.823.082 1766.466 538.252 703.167 

 

Fonte: Censos do IBGE de 1960, 1970, 2010. 

 

A questão social fundante, no entender de Wanderley, que permanece vigente na 

América Latina nos 500 anos de “descobrimento”, deve-se às extremas desigualdades e 

injustiças entranhadas na estrutura social dos países latino-americanos. Seu fundamento está 

nos conteúdos e formas assimétricos que se estabeleceram nas relações sociais em todas as 

dimensões: econômicas, políticas, culturais, religiosas, acentuadas pela concentração de poder 

e riqueza dos setores dominantes por um lado e por outro, na pobreza generalizada dos outros 

setores sociais que constituem a maioria da população (cf. WANDERLEY, 2013, p.68). 

Segundo a análise desse autor, a questão social vem se acirrando por causas internas e 

externas interligadas, à medida em que se desenvolve a globalização: 

A questão social, nessa perspectiva, vem adquirindo novas modalidades, nos 
últimos tempos, por força das mudanças profundas que estão acontecendo 
nas relações entre capital e trabalho, nos processos produtivos na gestão do 
Estado, nas políticas sociais, e pelo chamado “princípio da exclusão”, que se 
concretiza tanto da parte dos excluídos do processo produtivo, do trabalho 
salariado, quanto da parte dos excluídos pela origem étnica, pela identidade 
cultural, pelas relações de gênero. Convém mencionar, desde logo, as 
dificuldades teóricas e práticas existentes sobre a noção da exclusão, cuja 
ambiguidade dificulta a compreensão da mesma e oculta o fato de que 
amplos segmentos dos nossos povos devam ser julgados secularmente 
incluídos e excluídos de alguma maneira de suas sociedades respectivas. 
(WANDERLEY, 2013, p.69). 

A globalização é um conceito complexo, ambíguo e ideológico. Compreendido como 

um processo crescente de mudanças que mundializa os mercados e a informação, a cultura e a 

comunicação, a globalização tornou-se um novo mito, que exalta a eliminação de fronteiras, a 

interdependência e a igualdade, uma nova ordem mundial e a possibilidade de um Estado 

único com poder mundial (cf. WANDERLEY, 2013, p. 72). No entanto, a pobreza também 

está incluída no processo de globalização. Para o sociólogo Milton Santos, o tipo de pobreza 
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que caracteriza o nosso tempo é estrutural, não mais local, nem mesmo nacional: “há uma 

disseminação planetária e uma produção globalizada da pobreza, ainda que esteja mais 

presente nos países já pobres” (SANTOS, 2012, p.69). Segundo Santos, no último meio 

século os países subdesenvolvidos conheceram pelo menos três tipos de pobreza. A primeira 

ele chamou de “pobreza incluída”, referindo-se ao tipo de pobreza causada por fatores 

acidentais, residuais, sazonais, geralmente apresentada como um acidente natural ou social. 

Estava localizada, não se transferia a outra região. A solução também era local, com 

iniciativas privadas, assistencialistas. O segundo tipo de pobreza que veio em seguida era a 

“pobreza de marginalidade”, compreendida como uma doença da civilização, desenvolvendo-

se conjuntamente ao processo econômico e ao consumo. A informação constitui um dado 

revolucionário nas relações sociais, que classificam os indivíduos pela sua capacidade de 

consumir. O estabelecimento de “índices” de pobreza, utilizam esse critério. Da mesma 

forma, a responsabilidade por encontrar soluções para o problema é esperada do Estado, como 

o Estado do bem-estar social, que propunha fórmulas para enfrentar o problema mas que 

retroalimentavam o próprio sistema, procurando dar condições de as pessoas aumentarem a 

capacidade de consumir e inserir-se no mercado. O terceiro tipo na análise proposta por 

Santos, é a “pobreza estrutural globalizada”, como introduzimos acima. Esse tipo de pobreza 

resulta de uma ação racional e deliberada, em que o Estado se retira do papel de regulação e 

proteção social ao mesmo tempo em que ocorre uma nova “divisão administrativa” do 

trabalho, que gera desemprego e que diminui a remuneração dos empregos existentes, ou seja, 

reduz o valor do trabalho. Nesses termos, o pobre é que acaba sendo excluído do processo, e a 

pobreza é naturalizada como um resultado necessário do processo, inevitável e até mesmo um 

fato natural, um sacrifício necessário para que a engrenagem de satisfação de consumo possa 

funcionar. 

Essa produção maciça da pobreza aparece como um fenômeno banal. Uma 
das grandes diferenças do ponto de vista ético é que a pobreza de agora 
surge, impõe-se e explica-se como algo natural e inevitável. Mas é uma 
pobreza produzida politicamente pelas empresas e instituições globais. 
Estas, de um lado, pagam para criar soluções localizadas, parcializadas, 
segmentadas, como é o caso do Banco Mundial, que, em diferentes partes do 
mundo, financia programas de atenção aos pobres, querendo passar a 
impressão de se interessar pelos desvalidos, quando, estruturalmente, é o 
grande produtor da pobreza. Atacam-se, funcionalmente, manifestações da 
pobreza, enquanto estruturalmente se cria a pobreza ao nível do mundo. E 
isso se dá com a colaboração passiva ou ativa dos governos nacionais. 
(SANTOS, 2012, p.73) 
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Na crítica de Santos, o papel dos intelectuais nesse processo, que deveria estar sendo o 

de buscar políticas sociais efetivas conjugadas com as políticas econômicas, territoriais etc, 

buscam apenas por políticas compensatórias para aliviar as consequências da pobreza, 

enquanto ao nível federal, as ações estão orientadas para a produção de mais pobreza. Na 

mesma linha de raciocínio, Jung Mo Sung analisa a lógica do consumo como um dilema para 

o cristão: “para se atingir o paraíso (a abundância de consumo) é necessário abandonar o 

espírito de caridade cristã, de solidariedade para com os mais fracos. Para se atingir o paraíso 

capitalista é preciso criar uma cultura de insensibilidade social[...]” (SUNG, 2008, p.79). 

Vamos, portanto, observar qual a maneira pela qual os cristãos enxergam a pobreza, como a 

conceituam e veem o seu papel em relação a ela. 

 

3.2.   Como o cristianismo conceitua a pobreza 

 

O cristianismo ocupou-se da pobreza desde o início, desde seus textos sagrados e desde 

o seu estabelecimento a partir da comunidade judaica e greco-romana sob a opressão cultural, 

política e econômica do Império romano. Nasceu entre os pobres e com um líder pobre. Neste 

item, iniciaremos observando brevemente como os pobres foram conceituados no texto 

bíblico e em seguida pelos pais da Igreja. Depois, voltaremos o olhar para a DSI e o 

Evangelho Social, e finalmente, observamos alguns teólogos católicos alinhados com o 

Concílio Vaticano II e teólogos evangelicais alinhados com a teologia da Missão Integral. 

A afirmação “sempre haverá pobres na terra”, que utilizamos no título deste trabalho 

está no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, o último dos livros do Pentateuco, ou 

Torá, a Lei de Moisés. O livro se apresenta46 como uma série de instruções enquadradas 

dentro de discursos, inclusive o último “sermão” de Moisés, e retrata o momento da história 

em que se estabelece um código de ética para a nação de Israel, baseada na aliança com Deus 

que caracteriza a teologia do Antigo Testamento e estabelece fundamentos sobre os quais se 

desenvolverá o Novo Testamento. A aliança compreende uma promessa de Javé 47 

condicionada por uma resposta humana. Inaugurada por parte de Javé desde Abraão (Gn 12,1-

3), a aliança que implica um relacionamento com Deus vem sendo reforçada no decorrer do 
                                                

46 Assumimos aqui a descrição que o próprio livro faz e usamos suas assertivas. Não é nossa intenção entrar na 
questão da crítica histórica, literária ou das fontes, que nos levaria a longos debates sobre teorias que não 
influenciariam no escopo de nosso trabalho. Para efeitos de nossa análise, basta situarmos o livro de 
Deuteronômio (embora não ainda em sua forma final) por volta do século VI ou VII a.C, provavelmente na 
época da reforma de Josias, considerando que a compilação pode ter trazido elementos mais antigos por um lado 
ou ainda ter sofrido alterações em épocas mais recentes, pós-exílicas. 
47 O tetragrama YWHW, usualmente lido como Javé ou Iavé, o autodenominado Deus do Antigo Testamento em 
Êxodo 3,14. 
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Antigo Testamento e relida no Novo por Jesus. Deuteronômio estabelece os princípios éticos 

pelos quais essa resposta humana deve se pautar, no momento em que o grupo de 

descendentes de Israel deixa a escravidão no Egito e se estabelece na “terra prometida”, na 

linguagem metafórica que coloca a própria vida como uma jornada que se realiza dentro da 

esfera moral. Dentro desse contexto está situada a questão da pobreza: 

 
4. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que 
o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem 
posse, ele os abençoará ricamente, 
5. contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e colocarem em 
prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. 
6. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês 
emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês 
dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. 
7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o 
Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem 
a mão para com o seu irmão pobre. 
8. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele 
precisar. 
9. Cuidado! Que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio: "O 
sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não 
quero ajudar o meu irmão pobre". Ele poderá apelar para o Senhor contra 
você, e você será culpado pelo pecado. 
10. Dê-lhe generosamente, e sem relutância no coração; pois, por isso, o 
Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que 
você fizer. 
11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o 
coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o 
necessitado de sua terra. (Dt 15,4-11) 

 
A compreensão mais acertada da afirmação, observada dentro do seu contexto 

sociopolítico, não seria a de um fatalismo, mas da inevitabilidade da presença de pobres, que 

chama à responsabilidade individual e da nação em relação a eles, tendo em vista a 

experiência passada com a escravidão e a expectativa de formação ética de Israel como nação.  

O Novo Testamento faz referência a esta passagem por ocasião de um jantar onde a 

questão dos pobres é trazida no contexto em que Jesus é ungido por uma mulher. Os quatro 

evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João) mencionam este episódio, com alguns detalhes 

diferentes, que suscitam dúvidas se houve apenas uma ocasião como a relatada. O que mais 

diverge é o relato de Lucas, que coloca o foco da narrativa na questão moral e não na 

econômica, como fazem Mateus, Marcos e João48. Optamos por citar o relato de Mateus:  

                                                
48 Os relatos paralelos estão em Mateus 26,6-13, Marcos 14,3-9, João 12,1-8, e coincidem quanto: a identidade 
da mulher: Maria, irmã de Marta e Lázaro; o nome do anfitrião: Simão, o Leproso; o local do jantar, Betânia; a 
época em que ocorreu: alguns dias antes da Páscoa que antecede a crucificação. Em Lucas 7,36-50, há várias 
distinções: a mulher não é nomeada, mas apresentada como de “má fama”; o anfitrião é Simão, um fariseu, o 
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6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, 
7. aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um 
perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se 
encontrava reclinado à mesa. 
8. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: "Por que 
este desperdício? 
9. Este perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro dado aos 
pobres". 
10. Percebendo isso, Jesus lhes disse: "Por que vocês estão perturbando essa 
mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. 
11. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem 
sempre terão. 
12. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me 
preparar para o sepultamento. 
13. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em 
todo o mundo, também o que ela fez será contado, em sua memória". (Mt 
26,6-13) 

 

A releitura de Jesus tira a pobreza do âmbito econômico-financeiro na qual foi colocada 

pela crítica dos discípulos. Não é só ajuda financeira que caracteriza uma “boa ação”, mesmo 

que para isso se desperdice dinheiro; além disso, não é só o pobre economicamente que pode 

ser alvo dessa boa ação, mas o próprio Jesus, que se encontra numa situação em que se 

prepara para a morte. O princípio que está contido aqui pode permitir a compreensão de pobre 

como uma categoria, se aceitarmos uma formulação de Comblin, segundo a qual os pobres 

são identificados em categorias que antes não eram vistas como tais, como os povos 

indígenas, os negros, os camponeses sem-terra, os subempregados, os imigrantes e assim por 

diante (cf. COMBLIN, 1996, p.140). Visto por esse ângulo, pobres são as pessoas que se 

encontram em situações que necessitam atendimento, nem sempre financeiro. 

Cunha e Wood nos fornecem uma descrição etimológica das diferentes palavras usadas 

para “pobre” no Antigo e Novo Testamentos que pode nos ajudar a ampliar essa compreensão 

de pobreza ainda a partir dos textos sagrados do cristianismo (cf. CUNHA e WOOD, 2003, 

p.38ss): 

No Antigo Testamento na transliteração do hebraico: 

ANI: pobreza causada por aflição e opressão, é a palavra mais comum no Antigo Testamento, 

encontrada 80 vezes. São as vítimas de forças, decisões externas e circunstâncias injustas. 

EBYON: necessitado e dependente. Esta é a palavra usada no texto de Deuteronômio 15,11, 

“sempre haverá pobres na terra”. Segundo Cunha e Wood, pelo plano de Deus, nunca haveria 

pobres na Terra se o povo seguisse as diretrizes e aplicasse as leis de Deus na estrutura 

                                                                                                                                                   
local é a casa dele, provavelmente em Cafarnaum; e a época é durante o ministério de Jesus na Galileia. Os 
relatos que interessam ao escopo do nosso trabalho são os que mais claramente contextualizam o acontecimento 
no plano econômico. 
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socioeconômica, pois haveria suficiência para todos. O fato de existirem são resultado da ação 

e omissão do ser humano. 

RASH: os empobrecidos por espoliação, os que se tornaram pobres porque alguém com mais 

poder tirou o pouco que tinham. 

MACHSOR: deficiente, aquele que tem falta por motivo próprio, negligência, imprudência. 

Os autores notam que esta palavra é a menos usada na Bíblia. 

DAL: o pobre frágil, fraco, como que “pendurado por um fio”, prestes a cair. 

RAEB: faminto, aquele que não tem o que comer, independente do motivo. 

CHELKAH: infeliz, aquele que não consegue enfrentar a vida, está de luto, deprimido, com 

doença mental ou emocional. 

No Novo Testamento, em transliteração do grego: 

PTOKOS: que não tem segurança em si mesmo e depende dos outros, aflito, apavorado. É a 

palavra mais comum no Novo Testamento (mbuwkah e husterema são as outras, mas segundo 

Cunha e Wood são usadas com o mesmo significado de ptokos).  

É importante reforçar que a palavra ptokos se refere primeiro ao fisicamente 
necessitado e se estende aos necessitados “em espírito”. O ptokos é 
principalmente o que não tem comida nem outras necessidades básicas 
supridas. [...] São estes os bem-aventurados; não porque a pobreza faça parte 
do plano divino, mas porque eles têm o potencial de viver “escondidos” na 
dependência de Deus, o que certamente é o melhor lugar no mundo.” 
(CUNHA, 2003, p.47). 

Cunha e Wood lembram que, na orientação aos primeiros cristãos, a única 

recomendação necessária era de que se lembrassem dos pobres (Gl 2,10), que tem um papel 

chave e peculiar no reino de Deus, que “é deles” (Lc 6,20); Deus escolheu os que para o 

mundo são pobres para serem “ricos na fé e herdeiros do reino” (Tg 2,5); fazer aos pobres é o 

mesmo que fazer ao próprio Jesus (Mt 25,31-46). Inúmeros outros casos poderiam ser citados 

nas escrituras cristãs, compondo um panorama que coloca os pobres em lugar central na 

história e teologia bíblica (cf. CUNHA  e WOOD, 2003, p.35). 

A obra Didaqué: a Instrução dos Doze Apóstolos, datada por volta do primeiro ou 

segundo século dedica alguns parágrafos para orientar os primeiros cristãos em relação à 

pobreza: 

5 Dê a quem lhe pede e não peças de volta pois o Pai quer que os seus bens 
sejam dados a todos. Bem-aventurado aquele que dá conforme o 
mandamento pois será considerado inocente. Ai daquele que recebe: se pede 
por estar necessitado, será considerado inocente; mas se recebeu sem 
necessidade, prestará contas do motivo e da finalidade. Será posto na prisão 
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e será interrogado sobre o que fez... e daí não sairá até que devolva o último 
centavo. 6 Sobre isso também foi dito: que a sua esmola fique suando nas 
suas mãos até que você saiba para quem a está dando. 49 

Na história do cristianismo, a centralidade dos pobres esteve presente na tradição desde 

a Patrística. Basílio Magno (330 – 379) comparou o comportamento do rico com alguém que 

chega ao teatro e quer impedir que outros entrem, para assistir sozinho o espetáculo ao qual 

todos tem direito. Ambrósio (337-397) entendeu que, ao dar ao pobre, o rico apenas restitui 

aquilo que ao pobre pertence. Agostinho (354-430) definiu justiça como o socorro “aos 

desgraçados”, e considerou a justiça um reconhecimento do direito dos pobres. Para Bigo e 

Ávila, a questão da justiça passava pela do direito à propriedade, e resume assim: “a intenção 

primeira de Deus era a destinação de tudo a todos. O que era de direito natural era a 

apropriação social.” (BIGO e ÁVILA, 1982, p.168).  João Crisóstomo (c.347-407) afirmou: 

Deus nunca fez uns ricos e outros pobres. Deu a mesma terra para todos. A 
terra é toda do Senhor e os frutos da terra devem ser comuns a todos. As 
palavras “meu” e “teu” são motivo e causa de discórdia. A comunidade de 
bens é uma forma de existência mais adequada à natureza do que a 
propriedade privada (Epist.I ad Timotheum, XII, 4, apud BIGO e ÁVILA, 
1982, p.169).  50 

Já no período da escolástica, Tomás de Aquino (1225-1274) sintetizou a doutrina 

patrística no tratado da Justiça, na Suma Teológica (Suma Teológica, II a. Ilae, q.57-59), 

distinguindo a justiça comutativa da justiça distributiva. Bigo e Ávila explicam essa distinção: 

A diferença entre ambas reside no fato que a justiça comutativa define o 
direito de uma pessoa em relação a outra pessoa, pelo justo salario, pelo 
justo preço ou pelo lucro justo. A justiça distributiva define o direito de cada 
pessoa em relação ao conjunto dos que possuem bens não necessários. Um 
pobre não tem direito sobre os bens de determinado rico. Um rico não tem 
obrigações com relação a determinado pobre. Porém a justiça distributiva 
cria direitos e obrigações tão estritos como os fundados na justiça 
comutativa; direitos do conjunto dos pobres com relação ao conjunto dos 
ricos; obrigações do conjunto dos ricos em relação ao conjunto dos pobres. 
(BIGO e ÁVILA, 1982, p.171) 

Depois de Tomás de Aquino, o tema deixou de enfatizar a pobreza e apenas muito 

depois se retomou o tema social, segundo Bigo e Ávila, com Leão XIII.  

Para Zamagni, desde os Padres da Igreja, bens e riqueza não eram condenados em si, 

mas somente se mal usados, considerados como fins e não como instrumentos. A experiência 
                                                

49  disponível em: 
https://www.google.com/search?q=didaqu%C3%A9+a+instru%C3%A7%C3%A3o+dos+doze+ap%C3%B3stolo
s&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b > acesso em 28/05/2018. 
50 O papa Paulo VI refere-se a esta doutrina na encíclica Populorum Progressio, n.23. 
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do monaquismo beneditino e cisterciense levou em poucas décadas a uma contradição do 

próprio estilo de vida que pregava uma vida sóbria, portanto de baixo consumo, e trabalho 

produtivo, gerando como consequência o "embaraço" da riqueza: o excedente gerado pela 

atividade econômica. Segundo o autor, quem encontrou uma saída para tal situação foi 

Francisco de Assis (1182-1226) que, seguindo a regra de Bernardo de Clairvaux (1090-1153) 

em conjunto com a ordem dos cistercienses 51, apontou para a ampliação do espaço da 

atividade econômica incluindo a participação da população (cf. ZAMAGNI, 2011, p.9). Os 

franciscanos teriam assim criado uma solução para o excedente gerado nas abadias: se é 

preciso usar os bens e a riqueza, possuir é supérfluo; por isso é necessário chegar às cidades e 

evangelizar, criando precisamente mercados. Segundo esse autor, estava aberto o caminho 

para o desenvolvimento da democracia participativa: 

Na típica cidade tardo-medieval os cidadãos se moviam livremente e 
exerciam aquela que hoje poderemos chamar uma forma primitiva de 
democracia participativa em lugares como a catedral, o palácio do governo, 
o tribunal de mercancia, as sedes das corporações e das confrarias, o 
mercado como lugar no qual se desenvolviam as atividades comerciais e os 
conflitos e, enfim, a praça principal em que ficava o "parlamento", isto é, a 
assembleia política de todos os cidadãos e na qual se tomavam as decisões 
de natureza pública. Nasce, nessa época, a ideia moderna de liberdade, 
concebida ou como "liberdade republicana", isto é, autonomia do povo 
constituído em municípios perante o poder imperial, ou como liberdade 
pessoal, isto é, autonomia em decidir sobre o próprio plano de vida. 
(ZAMAGNI, 2011, p.10) 

Além disso, era preciso que os frades pudessem exercitar a virtude da pobreza, 

delegando aos leigos a gestão do dinheiro. Difundiu-se assim a ideia de certa divisão 

funcional do trabalho. Estava colocada a base de uma nova ordem institucional: o mercado. A 

divisão funcional do trabalho é um dos três princípios que regulam a economia de mercado. A 

segunda, segundo Zamagni, é a noção de desenvolvimento, e consequentemente, de 

acumulação; e a terceira, o princípio de liberdade empresarial, e por sua vez, 

consequentemente, a competição econômica, isto é, a concorrência. Estes três elementos 

reguladores de uma economia de mercado estão presentes embrionariamente na ética cristã52.  

                                                
51 A ordem cisterciense, cujo principal impulsionador foi Bernardo de Clairvaux (Claraval, em português),  foi 
criada em 1098, quando Roberto de Champagne e outros monges deixam a abadia de Cluny, na Borgonha, para 
fundar um novo mosteiro em Citeaux (Cistercium) com o objetivo de melhor alinhar-se com a regra beneditina 
que promovia o ascetismo, o rigor litúrgico e, principalmente, atribuía ao trabalho um valor fundamental. Um 
dos textos mais antigos da ordem é a Carta Caritatis, de 1147. A regra monástica de Bernardo de Clairvaux 
enfatizava o princípio de que os frades, que de contemplantes se tornariam laborantes, deviam renunciar também 
à propriedade comum. 
52 Obviamente, para defender sua tese, Zamagni reforça este princípio atribuindo-o à ética cristã. Não deixa de 
mencionar, entretanto, ainda que brevemente, os humanistas civis desde Leonardo Bruni até Matteo Palmieri, de 
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Zamagni identifica assim a ética cristã53 medieval como completamente compatível 

com a economia de mercado civil, cujo fim do agir econômico é o bem comum. As trocas 

ocorrem dentro de um contexto de redes de solidariedade, que acontecem no interior da 

própria comunidade. A esta economia de mercado civil se contrapõe a economia de mercado 

capitalista, que, ao contrário, tem como fim o bem total. Esta começa a despontar a partir do 

final do século XVI, com a Revolução Industrial e o estabelecimento definitivo do 

capitalismo como modelo de ordem social. A diferença da lógica do bem comum para a do 

bem total é o motivo do lucro:  

a atividade produtiva é direcionada a um único objetivo, o da maximização 
do lucro a distribuir entre todos os investidores, em proporção aos seus 
aportes de capital. É com a Revolução Industrial que se afirma aquele 
princípio fiat productio et pereat homo [faça-se a produção e pereça o 
homem] que acabará por sancionar a separação radical entre conferidores de 
capital e conferidores de trabalho (...) (ZAMAGNI, 2011, p.17) 

Basicamente, a lógica do bem comum considera a pessoa em relação com as outras 

pessoas, enquanto a do bem total considera a pessoa tomada em sua singularidade: 

não se pode sacrificar o bem de qualquer um — seja qual for sua situação de 
vida ou sua configuração social — para melhorar o bem de algum outro e 
isso pela fundamental razão que aquele primeiro é e será sempre um 
portador de direitos humanos fundamentais, Para a lógica do bem total, ao 
invés, aquele qualquer um é um indivíduo, isto é, um sujeito identificado por 
uma função particular de utilidade e as utilidades — como se sabe — podem 
tranquilamente ser somadas (ou confrontadas) porque não tem fisionomia, 
não exprimem uma identidade, nem uma história. Sendo comum, o bem 
comum não considera a pessoa tomada em sua singularidade, mas enquanto 
é uma relação com outras pessoas. (ZAMAGNI, 2011, p.18) 

Para Zamagni, portanto, pode-se concluir que a figura moderna do empreendedor e a 

categoria do lucro são filhas da cultura cristã medieval, "a qual conseguiu encontrar, não sem 

dificuldade, o modo de introduzir o mercado, autêntica 'novidade dos tempos', no corpo da 

elaboração teológica escolástica, graças à noção do bem comum." (ZAMAGNI, 2011, p.19). 

A Reforma protestante do século XVI vem entrar no cenário da formação dessa nova 

ordem social apresentando-se justamente como mais um "bem de mercado" contra o 

                                                                                                                                                   
Antonino da Firenze a Bernardino da Feltre, e ainda, no século XVIII, os autores da economia civil Antonio 
Genovesi, Giacinto Dragonetti, Cesare Beccaria, Pietro Verri, Giandomencio Romagnosi. 
53 Zamagni utiliza a expressão "ética católica". Preferimos utilizar a expressão mais ampla "ética cristã" quando 
nos referimos aos momentos anteriores à Reforma protestante, uma vez que neste trabalho fazemos a distinção 
entre as duas vertentes. 
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monopólio da Igreja católica romana54, provocando nela uma reação que se denominou de 

Contrarreforma. Zamagni demonstra que a Contrarreforma segurou o mundo católico num 

processo de "refeudalização". A Contrarreforma, inaugurada pelo Concílio de Trento, fez a 

Igreja católica romana ajustar suas políticas a fim de reconquistar a quota de mercado perdida, 

e ao mesmo tempo, a reação do espírito contrarreformador à liberdade de consciência 

apregoada pelo protestantismo "explica tanto o retorno à terra como a desvalorização da vida 

civil e econômica. A sociedade vem novamente a gravitar, segundo um processo que alguém 

chamou de ‘refeudalização’, em torno da terra" (ZAMAGNI, 2011, p.22).  

Vimos portanto que Zamagni desenvolveu a tese de que a ética da Igreja, desde a 

patrística, entendia a economia tendo como finalidade o bem comum, algo que vai mudar a 

partir da economia de mercado capitalista. Para Bigo e Ávila, a questão social, presente desde 

sempre no cristianismo, foi colocada de lado todo o período posterior a Tomás de Aquino, por 

estarem os pensadores envolvidos com assuntos metafísicos e teológicos (BIGO e ÁVILA, 

1982, p. 172). Comblin vai um pouco mais além, entendendo que houve de fato uma ruptura 

no século XIV pela qual a pobreza foi eliminada das perspectivas, da ação e do pensamento 

da Igreja católica romana, e voltou a reaparecer somente quatro séculos mais tarde com Leão 

XIII, onde se colocaram as bases da DSI (cf. COMBLIN, 1996, p.31). 

Na interpretação da DSI, todos os bens pertencem a Deus, a abundância (e não a riqueza 

e o luxo) são vistas como bênção de Deus. A pobreza assume valor moral se colocada como 

confiança em Deus: “A pobreza, quando é aceite ou procurada com espírito religioso, 

predispõe ao reconhecimento e à aceitação da ordem criacional.” (COMPÊNDIO DA 

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, 2015, p.212).  

Na literatura sapiencial, a pobreza é descrita como uma consequência 
negativa do ócio e da falta de laboriosidade (cf Pr 10,4), mas também como 
facto natural (cf. Pr 22,2). Por outro lado, os bens econômicos e a riqueza 
não são condenados por si mesmos, mas pelo seu mau uso. [...] Tais 
tradições, mesmo considerando um mal a pobreza dos oprimidos, dos fracos, 
dos indigentes, vê neles também um símbolo da situação do homem diante 
de Deus: d’Ele provêm todos os bens como dom a ser administrado e a ser 
partilhado. (Compêndio de DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA, 2015, 
p.211). 

No protestantismo, o Evangelho Social de Walter Rauschenbusch colocou a pobreza 

dentro de um contexto muito mais amplo e estrutural. Sua teologia, influenciada pelo 

liberalismo teológico de Adolf Harnack e de Albrecht Ritschl (ambos já mencionados no 

                                                
54 Aqui, sim, usamos o termo "católico" distinguindo-o do protestante. 
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capítulo I), desviou o foco da teologia para a ética social, e colocou o tema da salvação na 

dimensão das estruturas sociais: 

A salvação dos seres superpessoais se dá pela sujeição à lei de Cristo. O 
passo fundamental para o arrependimento e para a conversão nas profissões 
e organizações é abrir mão do poder monopolizador e das rendas 
provenientes da extorsão legalizada e se submeter à lei do serviço, 
contentando-se com o pagamento justo pelo trabalho honesto. O passo 
correspondente, no caso dos governos e das oligarquias políticas, tanto nas 
monarquias quanto nas semidemocracias capitalistas, é submeter-se à 
democracia genuína. Assim, eles saem do reino do mal e entram para o reino 
de Deus. (RAUSCHENBUSCH, 1918, p.117, apud OLSON, 2001, p.592) 

Adentrando no século XX, encontramos os pensadores Lamenais, Ozana e Lacordaires 

na França e o bispo da Mogúncia, Von Ketteler, colocando as bases para que Leão XIII 

retomasse a questão social na encíclica Rerum Novarum, já estudada no capítulo I. Desde 

então, diz Comblin, a denúncia da miséria industrial é parte da pregação da Igreja católica 

romana, até as novas implicações que trouxe o Concílio Vaticano II (COMBLIN, 1996, p.32). 

Na opinião de Bingemer: 

Essa perspectiva social do cristianismo sempre existiu, mas começou a ser 
organizada no século XIX, no contexto de um diálogo com um mundo 
secularizado e industrializado, com a encíclica do Papa Leão XIII, Rerum 
Novarum. O que o Vaticano II fez foi recordar aos fieis as origens de sua fé, 
as fontes de sua salvação, para viverem a fé plenamente, compromissados 
com a justiça e a caridade.  O Papa João XXIII, ao convocar o Concílio, 
falou de um de seus objetivos: que a Igreja recuperasse sua verdadeira 
identidade como Igreja dos pobres. (BINGEMER, 2017, p.53) 

A expressão “Igreja dos Pobres” foi usada pela primeira vez na mensagem radiofônica 

do papa João XXIII, em 11 de dezembro de 1962, um mês antes do início do Concílio: 

Outro ponto luminoso: pensando nos países subdesenvolvidos, a Igreja se 
apresenta e quer realmente ser a Igreja de todos, em particular, a Igreja dos 
pobres. (25*l) 

Ao colocar o foco na questão da pobreza, os padres conciliares enxergaram o desafio 

por ângulos diferentes: enquanto alguns viam a questão como um problema pastoral, outros, 

incluindo os latino-americanos Dom Hélder Pessoa Câmara (1909-1999) e o chileno Dom 

Manuel Larraín (1900-1966), a entendiam como uma questão estrutural, que demandava da 

Igreja o apoio nas lutas por libertação. Bingemer destaca o papel do Cardeal Lercaro (1891-

1976), de Bolonha, no discurso “Igreja e pobreza”, em 6 de dezembro de 1962. Segundo essa 

autora, os frutos desse discurso foram conferidos no Pacto das Catacumbas, um compromisso 
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assumido por 40 bispos de Roma em 16 de novembro de 1965. Liderados pelo Arcebispo 

Dom Helder Câmara, de Recife, e reunidos nas catacumbas de Domitilla, perto de Roma, os 

bispos assinaram o “Pacto da Igreja serva e pobre”, no qual se comprometeram com os ideais 

da pobreza e da simplicidade, deixando seus palácios para ir morar próximo aos pobres, 

rejeitando os símbolos e privilégios de poder e colocando os pobres no centro de seu 

ministério pastoral (cf. BINGEMER, 2017, 55). Daí a chegar ao mote “opção preferencial 

pelos pobres”, formalizados em Medellín e especialmente Puebla, na década seguinte. O 

caminho aberto pelo Concílio propõe repensar a pobreza em novos termos, segundo o 

Dicionário do Concílio Vaticano II: 

Tanto para se erradicar a pobreza e enfrentar o desafio dos pobres não se 
pode unicamente buscar o caminho do alívio das consequências de tudo o 
que gera a pobreza; pois, junto com ações que visam socorrer vítimas de 
fome, de doença, de opressão e de injustiça, faz-se necessário atacar as 
causas do mal. O que aponta para a busca de transformação das estruturas 
que institucionalizam a opressão. Essa foi a irrupção dos pobres na Igreja a 
partir do Concílio Vaticano II, onde se buscou não só compreender a 
pobreza, como carência de bens econômicos necessários à vida humana 
(pobreza material), mas numa dimensão evangélica como ideal de 
austeridade e indiferença à lógica consumista. (WANDERLEY, 2015, 
p.745) 

O elemento novo do protestantismo evangelical pós Lausanne colocou a pobreza dentro 

do contexto da missão da Igreja, e de forma mais ampla, faz a crítica à sociedade de consumo 

e da globalização do capitalismo neoliberal. Padilla vê como resultado do sistema a formação 

de um sentimento de impotência, de que nada pode ser feito em relação aos problemas, de que 

não há alternativa ao sistema capitalista. A proposta de Padilla aos cristãos é que a tarefa de 

“resistência à sociedade de consumo, um sistema construído sobre falsos pressupostos e 

valores distorcidos não é opcional. Os problemas que o capitalismo global coloca não são 

meramente, nem mesmo principalmente, econômicos ou técnicos, mas morais e espirituais.” 

(PADILLA, 2011, p.104). 

Como vimos, o tema da pobreza nunca esteve fora da reflexão e da ação da Igreja. 

Mesmo com as variações nas duas vertentes de nossa pesquisa, no campo assistencial a Igreja 

incentivou a compaixão e as práticas dessa compaixão, o que não poderia deixar de ser, haja 

visto tantas instruções explicitas nos textos sagrados. Para além da assistência social, 

entretanto, houve mais divergências nos períodos históricos, que abordaram a pobreza desde o 

serviço de desenvolvimento pessoal e comunitário até a questão da transformação das 

estruturas que produzem ou perpetuam a pobreza. Em dois mil anos de história, o cristianismo 

ainda convive com a afirmação de que “sempre haverá pobres na terra”. 
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3.3  O que a GS e o PL dizem — e o que não dizem — acerca da pobreza. 

 

Ao longo deste capítulo, fizemos uma análise geral comentada dos dois documentos, 

sua estrutura interna e implicações teológicas. Neste item, passamos a destacar diversos 

pontos em que os dois documentos convergem nas suas afirmações, observando-os 

comparativamente. 

 

3.3.1.  A Integralidade humana 

A GS inicia o proêmio afirmando como alvo de sua mensagem a humanidade toda, e o 

ser humano todo. Nesse sentido, afirma-se na integralidade, assim como o Pacto de Lausanne. 

A pessoa deve ser salva, e a sociedade, consolidada. O eixo de nossa 
exposição será o ser humano na sua unidade e na sua totalidade, corpo e 
alma, coração e consciência, espírito e vontade. (GS 3c) 

_________________________ 

A mensagem da Bíblia destina-se a toda a humanidade. (PL 2) 
A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade 
de nossas responsabilidades pessoais e sociais. (PL 5) 
A evangelização mundial requer que a igreja inteira leve o evangelho 
integral para com o mundo [...] (PL 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.3.2.  A missão da Igreja 

A missão da Igreja, em ambos os casos, se dirige a todas as dimensões humanas, 

inclusive a social. A GS distingue missão como religiosa mas reivindica a autoridade da Igreja 

na participação de outras questões sociais. O PL distingue entre evangelização e ação social 

mas entende as duas como parte do dever cristão. 

A missão própria que Cristo confiou à sua Igreja não é de ordem política, 
econômica ou social, mas religiosa, da qual, entretanto, emanam luz e forças 
que servem para fundamentar e fortalecer a comunidade humana, de acordo 
com a lei divina. Dependendo das circunstâncias, a Igreja pode, e em certos 
casos deve, suscitar iniciativas em favor de todos, especialmente dos pobres, 
como o são as obras de misericórdia. (GS 42b) 

_________________________ 

Embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, 
nem a ação social evangelização, nem a libertação política salvação, 
afirmamos que a evangelização e o envolvimento sócio-político são ambos 
parte do nosso dever cristão [...] A mensagem da salvação implica também 
uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de 
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discriminação, e não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça 
onde quer que existam. (PL 5) 

3.3.3.  Direitos humanos 

Na GS, a dignidade humana é a linha sobre a qual se equilibram as orientações mais 

práticas. Ser humano à imagem de Deus, ser social, de vida pessoal e coletiva. O princípio da 

dignidade humana e o papel que a pessoa é chamada a exercer no mundo permite que se apoie 

os direitos humanos no nível individual. Já PL afirma a dignidade a partir da imagem de 

Deus, Criador e Juiz, mas apela aos direitos humanos para defender os seus interesses na 

liberdade de religião, valor muito caro ao protestantismo: 

As Escrituras ensinam que o homem foi criado “à imagem de Deus”, capaz 
de conhecer e amar o seu Criador. (GS 12 c) 

Por sua íntima natureza o ser humano é pois um ser social, não pode viver 
nem crescer senão em relação com os outros. (GS 12d) 

As instituições humanas, privadas ou públicas, devem procurar estar a 
serviço da dignidade e do fim a que são chamados todos os seres humanos, 
lutando firmemente contra toda dominação social ou política, em favor do 
respeito aos direitos humanos fundamentais, sob qualquer regime. (GS 29f) 

_________________________ 

Afirmamos que Deus é o Criador e o Juiz de todos os homens. Portanto, 
devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a 
sociedade humana, e pela libertação dos homens de todo o tipo de opressão. 
Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus, toda pessoa, sem distinção 
de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade possui uma 
dignidade intrínseca pela qual deve ser respeitada e servida, e não explorada. 
(PL 5)  

[...] oramos pelos líderes das nações e com eles instamos para que garantam 
a liberdade de pensamento e de consciência, a liberdade de praticar e 
propagar a religião, de acordo com a vontade de Deus, e com o que vem 
expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. (PL 13) 

3.3.4. Causas da pobreza 

A explicação para a pobreza e demais problemas humanos é atribuída ao pecado que 

perturba a ordem para a qual os seres humanos foram feitos. Na GS, pecado se manifesta no 

egoísmo, e no PL, se manifesta na cultura: 

A ordem dos valores foi perturbada e o mal se misturou com o bem. Pessoas 
e grupos humanos tendem a se preocupar unicamente com o que é seu, 
esquecendo-se dos outros. O mundo deixou de ser um espaço fraterno. O 
poder humano, à medida que aumenta, ameaça a existência da própria 
humanidade. (GS 37b) 
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_________________________ 

Todos os homens estão perecendo por causa do pecado, mas Deus ama todos 
os homens, desejando que nenhum pereça, mas todos se arrependam. (PL 3)  

Porque o homem é criatura de Deus, parte de sua cultura é rica em beleza e 
em bondade; porque ele experimentou a queda, toda a sua cultura está 
manchada pelo pecado e parte dela é demoníaca. O evangelho não pressupõe 
a superioridade de uma cultura sobre a outra, mas avalia todas elas segundo 
o seu próprio critério de verdade e justiça, e insiste na aceitação de valores 
morais absolutos, em todas as culturas. (PL 10) 

3.3.5. Postura em relação à pobreza 

Em relação especificamente à pobreza, a GS é muito mais extensa, abrangente e 

específica, devido à natureza do documento (Constituição Pastoral); por sua vez, o PL tem 

caráter consultivo e não normativo, mas não deixa de ser contundente na sua colocação. 

Enquanto a GS propõe uma postura paternalista de proteção aos indivíduos e cobra do Estado 

a ação e intervenção nas questões sociais, o PL sugere aos abastados a adoção de um estilo de 

vida simples aliado à generosidade para com os pobres. Ambas as soluções são individuais ou 

institucionais, não coletivas nem estruturais. 

Num momento em que o desenvolvimento econômico teria condições de se 
fazer de maneira racional e humana, com a progressiva diminuição das 
desigualdades sociais, estas estão se tornando, pelo contrário, cada vez mais 
graves, com a deterioração econômica dos mais fracos e o desprezo pelos 
pobres. (GS 63d) 

Atendendo às exigências da justiça e da equidade, deve-se fazer o maior 
esforço possível, respeitados os direitos das pessoas e a índole própria de 
cada povo, para eliminar as desigualdades econômicas e a consequente 
discriminação de indivíduos e grupos, que crescem nos dias de hoje. (GS 
66a) 

Nas economias em fase de transformação, como nas novas sociedades 
industriais que se informatizam, deve-se cuidar para que todos tenham 
trabalho e oportunidades [...] providenciando-se proteção para todos aqueles 
que, por idade ou doença, passam necessidade.(GS 66d) 

Assim o ensinaram os padres e doutores da Igreja, fundamentando tanto a 
obrigação de vir em socorro dos pobres, mesmo com o que não é supérfluo, 
como o direito de recorrer ao que é dos outros quando alguém se encontra 
em estado de extrema necessidade. (GS 69 c) 

_________________________ 

Todos nós estamos chocados com a pobreza de  milhões de pessoas, e 
conturbados pelas injustiças que a provocam. Aqueles dentre nós que vivem 
em meio à opulência aceitam como obrigação sua desenvolver um estilo de 
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vida simples a fim de contribuir mais generosamente tanto para aliviar os 
necessitados como para a evangelização deles. (PL 9) 

3.3.6. As utopias 

 

A utopia perseguida pela GS é de uma humanidade verdadeiramente nova no âmbito da 

moral; no PL, não se espera a utopia na Terra, mas a dedicação enquanto se aguarda novo Céu 

e nova Terra, a esperança se projeta na vida ultraterrena: 

É pois indispensável que se cultive individual e socialmente as virtudes 
morais e sociais, criando na sociedade um clima que favoreça o surgimento 
de seres humanos renovados, autores de uma humanidade verdadeiramente 
nova, com a graça divina. (GS 30 c) 

_________________________ 

Portanto, rejeitamos como sendo apenas um sonho da vaidade humana a 
ideia de que o homem possa algum dia construir uma utopia na terra. A  
nossa confiança cristã é a de que Deus aperfeiçoará o seu reino, e 
aguardamos ansiosamente esse dia, e o novo céu e a nova terra em que a 
justiça habitará e Deus reinará para sempre. Enquanto isso, rededicamo-nos 
ao serviço de Cristo e dos homens em alegre submissão à sua autoridade 
sobre a totalidade de nossas vidas. (PL 15) 

 

Concluindo este capítulo, percebemos que os documentos não dão orientações 

específicas ou práticas, devido à natureza ampla dos documentos, mas apontam para os 

interesses e as motivações que devem ser perseguidos para que seus princípios sejam 

incorporados nas práticas eclesiais e, de maneira mais pretenciosa, venham a reger a 

sociedade como um todo. Segundo Wanderley, as prerrogativas colocadas pela GS apontam 

para uma proposta de democracia participativa, reivindicando a participação em todas as 

esferas sociais, inclusive de forma deliberativa. Um dos focos dessa proposta é superar a 

pobreza absoluta e ir vencendo a pobreza relativa. Assim é preciso servir à dignidade e à 

finalidade do homem, salvaguardar os direitos humanos fundamentais e superar as 

desigualdades (WANDERLEY, 2015, p.744).  

A força do discurso conciliar se depara com a crueza da realidade, que deixa como 

dúvida a concretização de uma transformação efetiva da sociedade em favor da superação da 

pobreza. Para Comblin, o “motor de qualquer transformação social no Brasil e na América 

Latina continuará sendo, como sempre foi no passado (apesar das ilusões projetadas pelas 

ideologias), a classe dos intelectuais” (COMBLIN, 1996, p.134).  
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Desde o século XVIII os intelectuais são o motor das mudanças em toda a 
América Latina. Os intelectuais sempre foram a classe revolucionária e 
ainda o serão durante muito tempo. É inevitável que os intelectuais de hoje 
ou de amanhã redescubram sua vocação histórica. (...) O clero sempre foi 
parte ativa e importante na ação revolucionária da classe intelectual. 
(COMBLIN, 1996, p.134) 

Contra essa postura, Betto analisa, em se tratando do trabalho em meio aos grupos 

populares, realizado por agentes de pastoral na CEBs, que é por meio da educação de base 

que se transforma a sociedade a partir de uma ordenação de experiência histórica e vivencial 

dos grupos populares, concebendo assim uma nova forma de organização social. 

(...) o agente de pastoral deve modificar sua maneira de entender o homem e 
a vida e de ler a história. Para tanto, não basta estar inserido no meio 
popular. Essa mudança de ótica se dá, ao nível da fé, por uma radicalidade 
evangélica, capaz de assumir a preferência de Deus pelos mais pobres, e, ao 
nível da racionalidade, por uma ideologia contrária à dominante em nossa 
sociedade. Não se busca essa ideologia contrária à dominante nas teorias 
elaboradas pelos intelectuais que gozam de um lugar ao sol no sistema e não 
possuem nenhuma prática popular. Essas teorias não servem senão para 
justificar o próprio sistema ou tentar preservá-lo mediante possíveis 
reformas. (BETTO, 1985, p.51). 

Já o PL coloca a pobreza como alvo da responsabilidade cristã, da missão integral da 

Igreja, que se refere tanto à evangelização quanto ao compromisso social, encarnada na 

cultura e a serviço da humanidade a partir da educação teológica nas comunidades cristãs. 

Escobar exemplifica a aposta da FTL para um fazer teológico em comunidade, área da qual se 

ocupou essa Fraternidade desde o seu início em 1970: 

Minha observação dos missionários e missionárias em toda parte é que 
tristemente há alguns que não puderam trabalhar juntos, não se entendem 
como seres humanos e menos ainda conseguiram realizar um trabalho 
missionário frutífero juntos. O trabalho missionário do fazer teológico na 
FTL tem sido possível, graças a Deus, porque conseguimos pensar juntos 
nossa teologia em comunidade. (ESCOBAR, 2016, p.154. Tradução nossa). 

Escobar apresenta o mecanismo que propõe uma reflexão teológica ao mesmo tempo 

comunitária e interdisciplinar desde o início da FTL, na qual os trabalhos se faziam circular 

entre os participantes dos eventos antecipadamente, permitindo a reflexão detida e o diálogo 

posterior que articulava as declarações conjuntas, exatamente o processo que resultou no PL. 

Os esforços da FTL foram calcados na ação pedagógica freiriana, elaborando uma educação 

cristã que deriva da visão teológica, visão que foi colocada em prática por meio de cursos 

teológicos contextuais, interdisciplinares e realizados no seio das comunidades. 
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Capítulo III  
 

Implicações teóricas e práticas da nova concepção  
de missão do cristianismo quanto à pobreza 

 

Neste capítulo, retomamos as informações, posições e fatos apresentados em torno dos 

dois documentos que estudamos, de forma a inter-relacioná-los entre si e diante dos fatores 

históricos diante dos quais estavam colocados na época em que foram promulgados. 

Procuramos assim apreender as diretrizes e inspirações que não estão explicitadas diretamente 

nos documentos, mas por trás de suas afirmações, definindo as posturas que o cristianismo 

assume diante da pobreza. 

Começaremos, portanto, observando o papel que os documentos oficiais têm na 

formulação da imagem que pretendem transmitir, e em seguida a maneira como se distinguem 

no catolicismo e no protestantismo. A partir do conceito de documento-monumento de Le 

Goff, procuramos observar como os documentos do cristianismo ocultam intencionalidades e 

disputas pelo poder por trás dos discursos oficiais. 

Em seguida, veremos como se interrelacionam os documentos entre si, convergindo ou 

divergindo, face ao contexto da América Latina, sempre tendo como eixo a questão social, ou 

seja, a pobreza.  

No próximo passo, retomaremos o referencial teórico em Max Weber para analisar as 

motivações que impulsionam as posturas assumidas nos documentos, e finalizaremos o 

capítulo olhando adiante, ou seja, as reações, respostas, consequências teóricas e práticas que 

tiveram os documentos no contexto imediato  à sua promulgação. 

 

1. Significado e importância da questão social nos documentos oficiais do 

catolicismo e do protestantismo histórico 
 

Ao analisar o significado dos documentos oficiais do cristianismo, consideramos 

importante observar antes de tudo o significado que os documentos escritos tem para a 
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historiografia e o caminho de análise que historiadores sugerem quando trabalham para  

recuperar a memória do passado. Seguimos a direção apontada por Le Goff no que diz 

respeito ao documento como monumento. Segundo esse autor, a memória coletiva e a história 

utilizam-se de dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos, por meios dos quais 

se pode reconstruir a história que sobreviveu apenas pelas escolhas que foram feitas para se 

preservar a memória dos eventos do passado. Le Goff desenvolve seu argumento mostrando 

como os monumentos registram situações que testemunham o momento histórico, e 

demonstra que os documentos, ou registros escritos, foram durante muito tempo considerados 

como prova irrefutável dos fatos históricos. Tradicionalmente, a crítica aos documentos, 

desde a Idade Média e até os positivistas do século XIX, era geralmente feita no sentido de 

buscar sua autenticidade. "Ela persegue os falsos, e por consequência, atribui uma 

importância fundamental à datação." (LE GOFF, 1990, p.468). Diante da nova historiografia, 

entretanto, os documentos foram elevados a papel mais ativo, na medida em que se lhes 

identificou um uso intencional, consciente ou inconsciente, no momento em que foram 

produzidos. 

Segundo Le Goff cabe ao historiador, e no nosso caso, à cientista da religião, um papel 

menos passivo e mais crítico diante dos documentos de forma a enxergar neles essa 

intencionalidade muitas vezes oculta e assim descobrir o sentido histórico deles. 

A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o do 
conjunto dos dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhe um 
valor de testemunho que, pelo menos em parte, depende da sua própria 
posição na sociedade da sua época e da sua organização mental, insere-se 
numa situação inicial que é ainda menos "neutra" do que a sua intervenção. 
O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma 
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 
que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais 
continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. (...) O documento é 
monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao 
futuro — voluntária ou involuntariamente — determinada imagem de si 
próprias. No limite, não existe um documento-verdade. Todo documento é 
mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo. (LE GOFF, 1990, 
p.472) 

Importa não isolar os documentos do conjunto de monumentos de que fazem parte, sem 

subestimar o texto que exprime a superioridade, não do seu testemunho, mas do ambiente que 

o produziu (cf. LE GOFF, 1990, p.472). Isto é, transformar o documento em monumento, no 

qual seja preciso encontrar, através de uma crítica interna, as condições de produção histórica 

e, logo, a sua intencionalidade inconsciente (cf. LE GOFF, 1990, p.472): 
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O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 
detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite 
à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto 
é, com pleno conhecimento de causa. (LE GOFF, 1990, p.470) 

O que transforma um documento em monumento, seguindo a linha de pensamento 

desse autor, é a sua utilização pelo poder: 

Produto de um centro de poder, de uma senhoria quase sempre eclesiástica, 
um cartulário deve ser estudado numa perspectiva econômica, social, 
jurídica, política, cultural, espiritual, mas sobretudo enquanto instrumento de 
poder. (LE GOFF, 1990, p.473) 

Seguindo essa recomendação, procuramos neste capítulo voltar nosso olhar para os 

documentos estudados de forma a procurar as intencionalidades que revelam ou ocultam, 

dado seu caráter normativo e não apenas de registro histórico. Nesse sentido, suas 

intencionalidades se localizam na análise que fazem da realidade e nas conclusões que tiram e 

que geram orientações que devem ser seguidas a partir dessa análise. Os documentos que 

estudamos utilizam-se dos dados do momento histórico, mas dirigem-se ao futuro imediato 

das igrejas cristãs, determinando postulações de pensamento e modos de ação para os fieis e 

até mesmo dirigindo recomendações além dos muros internos da religião.  

Já havíamos observado anteriormente que os documentos guardam algumas 

particularidades que precisam ser levadas em conta. No caso do catolicismo, o Conselho 

Pontifício Justiça e Paz (2015, p.26) nos adverte que os documentos oficiais possuem vários 

graus de autoridade. Das constituições que constam do Concílio Vaticano II, duas são 

dogmáticas (Lumen Gentium, Dei Verbum), uma pastoral (Gaudium et Spes) e uma 

simplesmente designada Constituição (Sacrosanctum Concilium). As constituições são de 

ampla autoridade; os decretos tem seu assunto mais delimitado, e as declarações dirigem-se a 

um público geral, não apenas aos fiéis55. As constituições representam o cerne do ensino 

conciliar: 

são atos solenes do Magistério e o adjetivo “dogmático” significa que seu 
objeto são as verdades da fé; já o adjetivo “pastoral” significa que seu objeto 
são as proposições de orientações e determinações concernentes à vida cristã 
nas circunstâncias históricas de um determinado tempo. Os Decretos nos 
Concílios anteriores ao Vaticano II indicavam indistintamente todos os 

                                                
55 Essa distinção, entretanto, que procura hierarquizar a importância dos documentos, ainda guarda dúvidas em 
relação aos critérios adotados pelos padres conciliares para sua classificação, uma vez que, por exemplo, 
doutrina, liturgia, ou ecumenismo sejam denominados como decretos e não como constituição (cf. ZAMAGNA, 
2015, p.299).  
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textos votados e promulgados (Decretos dogmáticos e Decretos 
disciplinares). O Vaticano II reservou para este gênero de Documentos os 
assuntos mais delimitados do que os abordados pelas constituições. As 
Declarações conciliares são um gênero criado pelo Vaticano II; revestidas da 
autoridade conciliar, dirigem-se a toda a humanidade, e não somente aos 
católicos. (ZAMAGNA, 2015, p.299).  

Os documentos oficiais no catolicismo são determinantes no âmbito institucional: 

“ordenamos e preceituamos que tudo aquilo que foi estabelecido pelo Concílio seja religiosa e 

santamente observado por todos os fiéis, para a glória de Deus, a honra da santa mãe Igreja, 

para a tranquilidade de todos e para a paz” (CONCÍLIO VATICANO II, 2007, p.137). O 

trabalho dos teólogos é de investigação e pode ser acolhido ou não como sugestão, desde que 

legitimado pela autoridade do magistério. Quando entram em um documento oficial, os 

preceitos assumem o caráter normativo. 

No caso do protestantismo, a disputa pela determinação acontece no âmbito da teologia, 

e não da instituição como no catolicismo. A força dos documentos está não na sua legitimação 

oficial, mas na racionalização de seus argumentos, ou seja, não se trata de uma questão 

institucional, mas hermenêutica. No protestantismo, o documento busca defender uma 

verdade teológica, exercício quase sempre realizado por meio do raciocínio lógico e pela 

desqualificação de outras “verdades”. Os teólogos recebem o status de autoridade por sua 

formação acadêmica e pelo reconhecimento de sua produção intelectual. Quanto mais 

conhecidos no âmbito intelectual, mais reconhecidos e legitimados pelo grupo de fieis, e isso 

pode ultrapassar as fronteiras das denominações, como mostram os diversos pensamentos 

teológicos, em especial o liberalismo teológico, o fundamentalismo, o evangelho social, que 

foram acolhidos por diversas denominações.  Hervieu-Lèger mostra como essa regulação 

ideológica é também a causa da fragilidade do protestantismo: 

Entre os protestantes, a regulação do crer é assegurada pelo teólogo, 
encarregado de um "magistério ideológico" que regula, em princípio, a 
diversidade das interpretações individuais e comunitárias possíveis da 
Escritura. Mas a flexibilidade desse mecanismo de regulação também é o 
que constitui a fragilidade institucional do protestantismo. Pois o discurso 
teológico explode em múltiplas correntes que pretendem dar a versão 
autêntica do cristianismo. Essa tendência estrutural à pluralização pode 
reforçar-se até a atomização, pois nenhuma corrente teológica chega a impor 
sua hegemonia e encarnar, sobretudo, com o controle da referência 
autorizada à história, a fidelidade à herança doutrinal da Reforma.  
(HERVIEU-LÈGER, 2015, P.181). 

O PL não tem um caráter normativo, mas de compromisso público com o conteúdo 

teológico. Ele foi representativo do esforço de teólogos latino americanos para encontrar um 
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lugar entre a dogmática tradicional e sua adequação aos contextos locais, dentro de um 

cenário de disputas ideológicas antagônicas que oscilavam desde o rigor dogmático do 

fundamentalismo até o liberalismo do evangelho social. Em sua época, o PL representou o 

compromisso pessoal dos signatários a nível mundial, oficializando uma teologia que já vinha 

sendo desdobrada em diversos graus pelos teólogos desde o século XIX. Sua importância, 

portanto, está na adesão voluntária, sua força está no compromisso pessoal, seu impacto está 

no volume de assinaturas, sua legitimação está na amplitude que alcançou. Por outro lado, sua 

fragilidade está no sigilo dos signatários, que não foram revelados; no fator emocional, 

porque assinado no calor do Congresso; no conteúdo resumido cujas lacunas podem ser 

preenchidas de forma diferente e de acordo com a conveniência de cada um. 

Além da questão do grau de importância atribuído aos documentos oficiais em cada 

vertente do cristianismo como acabamos de ver, outra particularidade a ser levada em conta 

são os destinatários dos documentos estudados. Ambos os documentos pretendem uma 

abrangência de nível universal. A GS dirige-se primeiramente aos fiéis e depois a toda a 

humanidade, sempre dentro de uma visão hierárquica de poder, seja dentro da instituição seja 

na sociedade como um todo. O PL tem por destinatários todos os fiéis, independente da 

hierarquia, mas respaldado pela liderança intelectual, isto é, os teólogos. A GS foi gestada e 

formulada no contexto europeu e suas determinações possibilitaram uma abertura à 

contextualização (o que de fato ocorre a partir do CELAM); o PL foi gestado e organizado 

pelos organizadores do Congresso a partir das formulações dos palestrantes, especialmente os 

teólogos latino-americanos, e confrontou a teologia pragmática estadunidense e a teologia 

dogmática europeia. 

A relação de poder estabelecida é mais uma particularidade dos documentos. Na GS 

define-se pela autoridade do magistério, o que portanto a torna inquestionável, e uma vez 

promulgada cabe ser aplicada na ordem da escala hierárquica. No PL, o poder é mais frágil, 

vem da adesão voluntária dos signatários, nem todos líderes, que se comprometem em 

replicar e aplicar suas recomendações. Em nenhum dos dois casos, no entanto, pôde-se ter 

como garantida que a aplicação viria nos termos elaborados ou nas expectativas que geraram 

os documentos. Os documentos são sempre referências e podem ser invocados a fim de 

regular pensamento e prática, mas seus efeitos nem sempre são desejados ou previsíveis56. 

                                                
56 O desenvolvimento que houve na América Latina a Teologia da Libertação, por exemplo, é um caso 
emblemático de como algumas aberturas que o Concílio Vaticano II proporcionou causaram mudanças que 
extrapolaram as expectativas do magistério e precisaram ser retomadas e realinhadas, o que aconteceu no 
pontificado de João Paulo II como visto anteriormente. 
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No que diz respeito às questões sociais, os documentos refletem problemas internos das 

instituições. Os temas da pobreza e da desigualdade social despertam ameaças ao poder 

estabelecido e ao status quo.  No caso da Igreja católica romana, Bigo e Ávila sugerem como 

problemas internos o menosprezo ao pensamento social cristão, representado pela DSI, cujo 

marco inicial é a Rerum Novarum de Leão XIII em 1891. Segundo esses autores, o fato desse 

pensamento social vir sendo formulado como um corpo de doutrinas acarreta uma resistência 

ao que se considera um modelo imposto, pré-fabricado, imutável que deixaria a desejar 

quanto às situações reais contemporâneas. Um outro motivo de resistência seria a tese de que 

a DSI se constituiria da pretensão de se interpor entre a fé e a prática, uma mediação por meio 

da qual a Igreja católica romana explicita as exigências sociais do evangelho (cf. BIGO e 

ÁVILA, 1982, p.156). Problemas que se referem ao poder dentro da própria instituição, 

portanto.  

Mas a dificuldade com as questões sociais ultrapassa as reflexões sobre a natureza da 

DSI no contexto interno à instituição. Interpretada como uma ideologia, a DSI estaria em 

conflito direto com as ideologias que lhe faziam frente no período que nos cabe nesta 

pesquisa, quais sejam, o liberalismo e o socialismo, e a perda da autoridade como instituição 

ligada ao Estado e reguladora da sociedade, como vimos extensamente no capítulo I. Um 

agravante no caso do catolicismo foi quando este identificou o liberalismo com o 

protestantismo, o que fez crescer a ameaça de perda de poder acirrando as inimizades no 

âmbito religioso. No catolicismo, portanto, muito superior às questões internas existe uma 

ameaça externa, que se revela na disputa pelo poder de estabelecer as diretrizes para a vida 

em sociedade. Questionando a defesa de interesses da burguesia, a Igreja católica romana 

fazia defender também os seus próprios interesses de prestígio e autoridade religiosa e, como 

não dizer, política. Percebemos na GS a defesa dessa autoridade em trechos em que a Igreja 

católica romana, por meio do Concílio, oferece sua colaboração à humanidade (GS 1b; 2; 3d) 

como guardiã da salvação e da consolidação da sociedade (GS 3c), e se apresenta como capaz 

de analisar a situação atual e oferecer respostas e soluções a ela (GS 4; 4h; 10e; 10f).  

A comunidade dos discípulos de Cristo (...) sentem-se real e intimamente 
unidos a todo o gênero humano e à sua história, por terem recebido a 
mensagem da salvação para comunicar a todos (GS 1b) 

(...) O Concílio Vaticano II dirige-se diretamente à humanidade em sua 
totalidade (...) desejando dizer a todos como entende sua presença e 
atividade no mundo de hoje (GS 2) 
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(...) a Igreja oferece à humanidade sua colaboração sincera (...) A Igreja não 
é movida por nenhuma ambição terrena, mas visa, unicamente, sob a 
conduta do Espírito Santo, continuar a obra de Cristo, que veio ao mundo 
para dar testemunho da verdade, salvar, não julgar, servir, e não ser servido 
(GS 3d) 

A pessoa deve ser salva, e a sociedade, consolidada (GS 3c) 

No exercício dessa função, a Igreja deve em todas as épocas perscrutar os 
sinais dos tempos e interpretá-los (...) para ser capaz de oferecer (...) 
respostas às grandes questões humanas (...) (GS 4) 

(...) é um desafio que requer e até mesmo exige resposta. (GS 4f) 

O Concílio quer falar a todos, para esclarecer o mistério do ser humano e 
cooperar na busca de uma solução para as principais questões do nosso 
tempo. (GS 4g) 

Ainda assim, a postura do documento é muito diferente da que vinha mantendo a Igreja 

católica romana antes do Concílio Vaticano II, porque se coloca dentro do mundo, a seu 

serviço e se declara sem ambições terrenas (GS 3d), enquanto a Rerum Novarum, por 

exemplo, invocava ser a Igreja católica romana a única capaz de oferecer solução aos 

problemas sociais, esclarecer, regular e julgar as leis e autoridades públicas (RN 8). Ao 

contrário do que diz o discurso, entretanto, percebe-se em todos esses trechos a reivindicação 

de uma autoridade superior, “conduzida pelo Espírito Santo”, que torna o documento 

autorizado a falar em nome de um poder superior a qualquer outro tipo de autoridade. 

O PL assume uma atitude mais humilde na sua relação com o mundo. Na introdução do 

documento, considera a evangelização como transmissão de boas notícias, uma tarefa da qual 

os signatários confessam que se envergonham de terem falhado e procuram retomar a partir 

do pacto (PL 1). A atitude em relação às pressões externas, assim, aparece em termos de 

responsabilidade e não de autoridade como na GS. Mas o PL revela também disputas internas 

de poder. A ameaça, no protestantismo, se colocou muito mais nos valores da tradição 

herdada da Reforma: a liberdade e a autonomia, revelando os interesses pessoais do 

protestantismo na defesa de seus pontos de vista. Novamente, aqui, o que está em jogo são as 

ideologias. Para o protestantismo, defender o liberalismo significou defender o interesse de 

liberdade religiosa e a autonomia do indivíduo. No interesse de realizar a tarefa da 

evangelização, conquistar novas terras também representou no século XIX e XX a 

implantação de um modo de vida econômico e político, associado à mensagem religiosa.  

Segundo Bosch, as missões americanas proveram os americanos de um “equivalente moral” 

ao imperialismo, neste caso, imperialismo “espiritual”, que entrelaçava a motivação religiosa 
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e o expansionismo nacional com impulsos basicamente inseparáveis (cf. BOSCH, 2002, 

p.366). Pois bem, é à tensão em relação a essa forma de colonialismo, e à pobreza que 

indiretamente provoca, que o PL procura responder em algumas de suas afirmações:  

Regozijamo-nos com o alvorecer de uma nova era missionária. O papel 
dominante das missões ocidentais está desaparecendo rapidamente. Deus 
está levantando das igrejas mais jovens um grande e novo recurso para a 
evangelização mundial, demonstrando assim que a responsabilidade de 
evangelizar pertence a todo o corpo de Cristo. (PL, 8) 

A redução de missionários estrangeiros e de dinheiro num país evangelizado 
algumas vezes talvez seja necessária para facilitar o crescimento da igreja 
nacional em autonomia, e para liberar recursos para áreas ainda não 
evangelizadas. (...) Todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões 
de pessoas, e conturbados pelas injustiças que as provocam. (PL 9) 

(...) o resultado será o surgimento de igrejas profundamente enraizadas em 
Cristo e estreitamente relacionadas com a cultura local. (...) O evangelho não 
pressupõe a superioridade de uma cultura sobre a outra, mas avalia todas 
elas segundo o seu próprio critério de verdade e justiça (...) (PL 10) 

Também reconhecemos que algumas de nossas missões têm sido muito 
remissas em treinar e incentivar líderes nacionais a assumirem suas justas 
responsabilidades. Contudo, apoiamos integralmente os princípios que 
regem a formação de uma igreja de fato nacional, e ardentemente desejamos 
que toda a igreja tenha líderes nacionais que manifestem um estilo cristão de 
liderança não em termos de domínio, mas de serviço. (PL 11) 

O recado tem endereço certo. Não faria sentido, num Congresso mundial convocado e 

organizado por líderes norte-americanos, e cuja intencionalidade era a união de esforços entre 

diferentes denominações e nações, defender uma igreja nacional ou líderes nacionais. Tais 

considerações surpreenderam durante o Congresso de Lausanne, porque trouxeram em seu 

bojo a crítica ao colonialismo e às ideologias importadas junto com ele, algo que foi muito 

além do que era a intenção dos organizadores do Congresso. O PL incluiu a questão, fazendo 

menção dela, trazendo-a à tona. Os teólogos latino americanos formularam essa crítica com 

muito mais contundência em sua produção teológica anterior, e mesmo nas palestras 

proferidas durante o próprio Congresso. Naquela ocasião, René Padilla denunciou o 

colonialismo associando-o ao American way of life:  

Não menos nociva que o “cristianismo secular” para a causa do evangelho é 
a identificação do cristianismo com uma cultura ou expressão cultural 
determinada. No século XVI a América Latina foi conquistada em nome dos 
reis Católicos da Espanha. Tratava-se não somente de uma conquista militar, 
mas também de uma conquista religiosa. Tratava-se de implantar não 
somente a cultura ibérica, mas também uma “cultura cristã”. (...) 
Atualmente, no entanto, há outra forma de “cristianismo-cultura” que vem 
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dominando o cenário mundial: o “American way of life”. (...) Face à 
poderosa influência que este tipo de cristianismo teve no que se denomina “o 
campo missionário”, o evangelho que hoje se prega na maioria dos países do 
mundo leva as marcas do “American way of life”. (PADILLA, 2014, p.56) 

A denúncia desmascarou a ideologia que trazia oculta: o “destino manifesto”, que 

procurava manter a continuidade na cristianização da sociedade e o uso da religião como 

instrumento de divulgação de um modo de vida sociopolítico e econômico. Quase como um 

cavalo de Tróia, o PL desmontou o mecanismo de poder que se escondia na organização do 

Congresso e afirmou a autonomia dos povos e culturas aos quais eram dirigidos os esforços 

de evangelização. Não foi à toa que a edição seguinte do Congresso, em 1989 (Lausanne 2, 

em Manilla, Filipinas), procurou resgatar o conceito antigo de missão da Igreja como 

prioritariamente a evangelização isolada da responsabilidade social (cf. PADILLA, 2014, 

p.30).  

Observamos até aqui, portanto, como os documentos são utilizados pela religião como 

instrumento de poder. No catolicismo, o poder se realiza internamente (dentro do círculo da 

religião) por meio da hierarquia; e externamente (em relação à sociedade) guarda a memória e 

as mágoas do poder perdido para a laicização, assumindo o discurso do serviço à humanidade, 

mas invocando uma autoridade superior da qual se coloca como guardião e intérprete. Já no 

protestantismo, o poder se manifesta internamente, revestido de um manto de teologia, mas 

trazendo no seu âmago as tensões sociais de exploração e dominação colonialista que se 

impuseram sobre o continente latino-americano e que tiveram na religião seu principal 

veículo. 

 

2. Inter-relações entre os documentos oficiais do cristianismo 

 

Os dois documentos são fruto de sua época. Mas que época foi essa? Veremos a partir 

de agora como os dois documentos objeto da nossa pesquisa se inter-relacionam dentro do 

contexto conturbado da América Latina dos anos 60 e 70, procurando observar o que está por 

trás de suas afirmações, e a que tipo de pressões sociopolíticas eles tentam responder. Para 

iniciar, partimos da análise feita por Hervieu-Lèger sobre o conceito de autonomia na 

modernidade. Em seguida, observamos com González e González a especificidade do 

momento político latino-americano. Enquanto isso, relacionamos os dois documentos entre si 

de acordo com as respostas que encontram na situação sociopolítica em que foram elaborados. 
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2.1. Resposta cristã à ideia de autonomia e liberdade 

 

Demonstrando que a noção de autonomia que caracteriza a modernidade emergiu 

principalmente pela contribuição do judaísmo e do cristianismo com sua representação de um 

Deus que se relaciona em parceria com a humanidade nas bases de uma Aliança (berith, em 

hebraico), Hervieu-Lèger apresenta a ideia de que o judaísmo, e o cristianismo que dele se 

desmembra, preparam de modo decisivo a concepção moderna de autonomia: 

O cristianismo desdobra todas as suas implicações ao estender a Aliança à 
humanidade inteira e não mais apenas ao povo eleito: agora a questão da 
fidelidade ou da rejeição está submetida à consciência de cada indivíduo. 
Embora a Igreja seja concebida como uma instituição mediadora entre Deus 
e a humanidade, a salvação pessoal oferecida a cada um depende de sua 
conversão. O protestantismo, particularmente em sua versão calvinista, 
levou até seu extremo a lógica da universalização e da individualização da 
Aliança, reduzindo radicalmente toda intermediação (instituições, ritos, 
santos intercessores, etc.) que oculta o elemento face a face decisivo entre 
um homem dotado da capacidade autônoma de escolher e um Deus que lhe 
propõe decidir-se por ele ou contra ele. Esta concepção religiosa de uma fé 
pessoal é uma peça-mestra do universo de representações de onde emergiu, 
progressivamente, a figura moderna do indivíduo, sujeito autônomo que 
governa a própria vida.  (HERVIEU-LÈGER, 2015, p.36). 

O cristianismo pleiteia um lugar autônomo para os fiéis numa lógica que acaba por 

emancipar esses indivíduos para fora do universo religioso tradicional. A própria religião 

assim reflete adequação ao "espírito" de sua época elegendo racionalmente a autonomia como 

critério de validade universal, acima do controle da tradição religiosa. Hervieu-Lèger chama 

esse fenômeno de "paradoxo religioso das sociedades seculares". Entende que a ambiguidade 

das sociedades ocidentais secularizadas quanto à religião tem sua origem no contexto cultural 

judaico e cristão, o que permite à sociedade pensar a si mesma como autônoma. 

Proclamando que a história humana e a história dos homens que a fazem, e 
afirmando que o mundo dos homens é um mundo a ser feito, e feito apenas 
por eles, a Modernidade rompeu radicalmente com todas as representações 
de um desígnio divino que se realiza inevitavelmente na história. 
(HERVIEU-LÈGER, 2015, p.37).  

Entretanto, a visão religiosa não se perdeu na sociedade moderna, e aqui está o nosso 

interesse nessa linha de raciocínio: essa autora defende que as representações modernas dão 

continuidade à visão religiosa de um reino de Deus ainda por vir (a escatologia) em novas 

representações secularizadas, quais sejam: o modelo liberal de desenvolvimento econômico 
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ilimitado, e a concepção marxista da sociedade comunista, ambas almejando a prosperidade 

econômica e a harmonia social (cf. HERVIEU-LÈGER, 2015, p.38). 

Por outro lado, em relação à autonomia individual, Santos acrescenta que, num tempo 

dominado pelo poder da vida individual e social, todas as dimensões são negociadas de 

acordo com o seu preço de mercado, ideal que coloca aos indivíduos a capacidade de sucesso 

dependente exclusivamente de si mesmos, "para o melhor e para o pior" (SANTOS, 2014, 

p.9). O autor lembra ainda que, a promessa/imposição de autonomia é duplamente traiçoeira: 

Primeiro, porque ninguém na sociedade depende apenas dele ou dela própria 
a não ser para tarefas elementares (e mesmo neste caso é duvidoso que assim 
seja). Segundo, porque não existe autonomia sem condições de autonomia. 
Ora, estas condições estão desigualmente distribuídas pela sociedade; e mais 
ainda, numa era de políticas e economias neoliberais, os indivíduos mais 
pressionados para serem autônomos são precisamente os que se encontram 
em piores condições para o serem. (SANTOS, 2014, p.10). 

Percebemos na GS e no PL essa sintonia com o período histórico mais amplo e a 

ambiguidade com a qual os documentos se debatem: ao mesmo tempo que procuram adequar-

se ao momento histórico (intencionalidade expressa pelo aggiornamento do Concílio 

Vaticano II), que inclui a valorização do sujeito em sua individualidade e liberdade e o 

desenvolvimento econômico, procuram por outro lado combater o espírito que a religião 

mesma desencadeou e que ainda permanece inevitavelmente dentro dela, qual seja, a 

emancipação de uma autonomia individual. 

A GS identifica as mudanças de mentalidade e estrutura que provocam uma crise de 

valores, mas que ao mesmo tempo favorecem uma fé mais pessoal e atuante, "contribuindo 

para a difusão de um profundo e vívido senso de Deus" (GS 7,7c). Insiste na dignidade da 

consciência pessoal, tomando esse princípio (puramente individual) como base de qualquer 

relacionamento, com Deus ou entre os seres humanos (GS 16). Distingue, entretanto, a 

salvação no contexto da comunidade e não individualmente (GS 32 32,b), sob o argumento da 

encarnação como o aspecto comunitário da salvação. Enfatiza, como bem colocou Zamagni 

(2011, p.18), o bem comum como a soma das condições sociais e a interdependência entre os 

seres humanos, aos quais se subordina a consciência individual, o progresso, a ordem social 

(GS 26,26a,b e d).  

O PL faz o caminho oposto. Embora confesse que o seu testemunho tem sido 

"manchado por pecaminoso individualismo" (PL 7) e chame à cooperação na evangelização, 

afirma e reafirma o princípio fundador do protestantismo: a salvação individual (PL 3); 



 

 

110 

entende evangelização enquanto reconciliação individual com Deus, ressalvando que o 

resultado da salvação pessoal inclui o ingresso em uma comunidade (PL 4). 

Proclamar Jesus como "o Salvador do mundo" não é afirmar que todos os 
homens, automaticamente, ou ao final de tudo, serão salvos; e muito menos 
que todas as religiões ofereçam salvação em Cristo. Trata-se antes de 
proclamar o amor de Deus por um mundo de pecadores e convidar todos os 
homens a se entregarem a ele como Salvador e Senhor no sincero 
compromisso pessoal de arrependimento e fé. (PL 3) 

O PL expressa assim sua ambiguidade diante da questão da autonomia: conclama à 

união de esforços com a finalidade de evangelização, mas garante o princípio da 

individualidade e liberdade de consciência no relacionamento com Deus. Por sua vez, a GS se 

aproxima do autonomia de consciência mas enfatiza o aspecto comunitário da salvação. 

 

2.2. Resposta cristã ao contexto sócio-político e ideológico latino-americano 

 

González e González nos apresentam uma visão mais específica do momento histórico 

relacionado à América Latina. No caso do protestantismo, sua chegada e expansão na 

América Central e do Sul aconteceu mais intensamente a partir de meados do século XIX, 

associadas à abertura do continente latino-americano para a política econômica liberal, que, 

em suas lutas pela independência57 e influenciado pelo positivismo, via no empreendimento 

protestante, com sua ênfase na autonomia e na educação, uma forma de levar seus países a 

uma incursão no mundo moderno, em clara contraposição ao ultraconservadorismo 

hierárquico católico (cf. GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.321). O embate entre liberais e 

conservadores foi central na política latino-americana. O liberalismo latino-americano tinha, 

além do modelo econômico e das liberdades individuais, uma forte confiança no progresso 

gerado pelo avanço material que incluiria a intervenção governamental para manter a ordem 

pública se isso fosse necessário. Além disso, um componente essencial do liberalismo na 

América Latina foi o anticlericalismo, que defendia a separação Igreja-Estado, questionava a 

imensa riqueza da Igreja católica romana, com vastas propriedades e dízimos obrigatórios. O 

conservadorismo, que se opunha aos liberais, era principalmente defendido pela classe 

dominante, que procurava preservar as estruturas sociais, econômicas e políticas da era 

colonial. Para os conservadores, o papel da Igreja católica romana como poder social 
                                                

57 González e González (2010, p.321) citam Bernardo O'Higgins Riquelme (1778-1842), do Chile, José 
Franscisco de San Martin (1788-1850), da Argentina e Simón Bolívar (1783-1830), da Venezuela, como líderes 
da independência latino-americana que tinham interesse na entrada dos protestantes como aliados no projeto 
político. No Brasil, esse caminho ao modelo liberal foi aberto pelo imperador Dom Pedro II.  
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moderador e controlador das tradições era fundamental (cf. GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 

2010, p.214). 

Na segunda metade do século XIX, as economias latinas se baseavam em um tipo de 

capitalismo calcado na exportação de matérias primas, como a carne bovina na Argentina, as 

bananas na América Central, açúcar em Cuba, cobre no Chile, estanho na Bolívia, borracha e 

café no Brasil. As exportações cresciam à medida que crescia a demanda por esses produtos 

na Europa ocidental e Estados Unidos, gerando uma dependência do mercado latino 

americano de uma nova forma de colonialismo: 

Os dois principais efeitos econômicos de curto prazo foram: (1) a 
prosperidade nacional limitada, desfrutada prioritariamente pelas oligarquias 
dominantes (em grande parte compostas por latifundiários) e (2) o 
neocolonialismo, que surgiu à medida que as economias latino-americanas 
lucravam ou perdiam com a sorte dos seus parceiros comerciais. (...) os 
países latino-americanos dependiam da saúde de mercados internacionais 
para o seu próprio bem-estar econômico. (GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 
2010, p.249) 

O desenvolvimento comercial também ocasionou a chegada de imigrantes europeus 

para mão de obra operária no início do século XX, e o ativismo operário era fomentado por 

diversas organizações católicas, tanto leigas quanto religiosas.  

O sistema econômico baseado em exportações funcionou até o crash do 
mercado mundial em 1929/1930. A Grande Depressão teve efeitos 
devastadores sobre a América latina, com consequências que variaram de 
país para país. Na esfera política alguns países experimentaram golpes de 
estado; em outros, os militares perderam o poder. O governo conservador da 
Colômbia caiu diante do partido liberal. E em Cuba o colapso da economia, 
que dependia fortemente do açúcar, resultou em intensos tumultos e agitação 
dos trabalhadores. (GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.251) 

Para Bigo e Ávila, além da função desse capitalismo extrativo, que fornecia matérias 

primas oriundas da agricultura e da mineração, o capitalismo na América Latina assumiria 

ainda duas características básicas: a de economia reflexa e a de economia dependente (cf. 

BIGO e ÁVILA, 1982, p.356). A condição de economia reflexa situava o centro de comando 

fora do continente, nota essencial do imperialismo econômico, que estabelecia as normas do 

que se devia produzir e os limites para a produção nacional. A consequência desse modelo foi 

que deixou a economia dos países latino-americanos extremamente sensível às oscilações que 

aconteciam nos países que recebiam os produtos.  

Na condição de economia dependente, a América Latina se via aprisionada aos 

interesses das economias imperiais. Agravada a partir da Segunda Guerra Mundial, que 
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provocou o fechamento dos mercados europeus, as economias latino-americanas se tornaram 

ainda mais dependentes dos Estados Unidos, buscando capital emprestado para comprar 

máquinas, tecnologias e especialistas para as novas indústrias, que passaram a voltar-se para o 

processo de produção interna de bens de consumo. Entretanto, os investimentos dos Estados 

Unidos inundaram a América Latina entre 1950 e 1965, provocando uma enorme crise 

política e social: 

Porém, havia um preço a pagar, tanto em termos políticos quanto sociais. 
Socialmente, a riqueza recém-descoberta se concentrava nas mãos da elite 
industrial, criando assim uma nova classe poderosa na América Latina. E 
com a limitada distribuição de riqueza foi gerada uma grande subclasse 
urbana. (GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.252) 

As elites latino-americanas estavam assim comprometidas não com o seu próprio 

continente ou nação, mas com o fortalecimento das economias dos países ricos, que lhes 

garantiriam a continuidade de especulação do capital estrangeiro. Bigo e Ávila apontam como 

consequência a fragilidade de que sofriam nossas democracias: 

Os títeres do poder eram substituídos a partir do momento em que não 
correspondiam bem aos interesses externos representados pelas oligarquias 
locais. Estas dispunham sempre de bastante poder econômico para mobilizar 
o povo em revoluções cruentas ou suborná-los em eleições fraudulentas. 
(BIGO e ÁVILA, 1982, p.357) 

Ao mesmo tempo e por outro lado, nas cidades, o empresariado que se formava 

precisava de líderes políticos que dessem apoio a toda essa produção. Foram se construindo 

assim as lideranças populistas como Juan Domingo Perón (1895-1974), na Argentina, e 

Getúlio Vargas (1882-1954), no Brasil, que formaram sua base política de apoio a partir de 

coalizões tanto com a elite industrial como com os sindicatos de operários.  

Diante dessa conjuntura, vejamos como estava a Igreja latino-americana durante esse 

período. Na Argentina, a Igreja católica romana apoiou Perón e os militares, vendo nas forças 

armadas proteção contra o comunismo. Por isso adotou a retórica da identidade nacional, da 

ordem social e do respeito à hierarquia, alinhada com o movimento operário argentino que 

representava uma parte significativa do poder de Perón, e que culminou no golpe de estado de 

1943 que o colocou no poder. A partir de 1950, entretanto, a tentativa de Perón de se impor 

sobre a Igreja católica romana forçou uma mudança de postura da Igreja católica romana 

despertando rebeliões e acabando o apoio até que o golpe militar derrubou Perón em 1955.  

No Brasil, a Igreja católica romana brasileira procurava reconquistar a posição perdida 

por ocasião da separação do Estado na Constituição de 1891, especialmente sob a liderança de 
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Dom Sebastião Leme (1882-1942), arcebispo de Olinda, Recife e Rio de Janeiro, que 

conseguiu exercer influência em algumas leis que favoreciam o catolicismo, como a força 

legal dos casamentos realizados na Igreja católica romana, a proibição do divórcio, a censura 

a filmes considerados imorais etc. Leme apoiou associações católicas e não católicas, como a 

Ação Integralista Brasileira (AIB), que tentava combinar ação política com a fé católica, 

mobilizando leigos e religiosos católicos a uma participação política e ideológica nitidamente 

fascista (cf. GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.256).  

Para Leme a AIB era uma ferramenta entre as muitas que ele podia usar nos 
seus esforços para reconquistar o poder da igreja. A ênfase da igreja na paz 
social, na obediência à autoridade e no respeito pela hierarquia se amoldava 
bem ao apoio da AIB a um Estado corporativista — uma estrutura em que 
cada grupo ou classe social sabe o seu lugar e se submete harmoniosamente 
à autoridade do grupo imediatamente superior, e por fim à autoridade 
governante. Além disso, o corporativismo como método útil para combater 
muitas das mazelas da sociedade tinha sido defendido por diversos papas — 
inclusive por Pio XI em sua encíclica Quadragesimo anno (1931) a qual 
também reafirmava o compromisso da igreja católica com os princípios 
sociais da encíclica anterior Rerum Novarum. (GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 
2010, p.256) 

A maioria dos bispos brasileiros foram atraídos pela retórica anticomunista da AIB, 

inclusive Dom Hélder Câmara, acreditando ser o melhor caminho contra a dupla ameaça do 

liberalismo e do comunismo. A AIB caiu em 1937, quando Getúlio Vargas declarou o Estado 

Novo e suspendeu a Constituição, fechando todos os partidos brasileiros. A partir da reeleição 

de 1950, Vargas começou a se distanciar da Igreja católica romana, e os acontecimentos no 

Brasil definiram também novos rumos para o episcopado sob a liderança de Helder Câmara, 

na Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB).  

Um concílio Plenário Latino americano, realizado em 1898, dentre outras decisões, 

convocava conferências dos bispos, que acabaram por se concretizar apenas em 1952 na 

CNBB. Com o passar do tempo, a atenção da CNBB passava gradualmente a questões mais 

ligadas à reforma agrária e justiça social do que a criação de um novo clero e do combate ao 

paganismo, socialismo, maçonaria, protestantismo e outras supostas ameaças à fé católica. 

Em 1955 foi aprovada a formação do Conselho Episcopal Latino Americano (CELAM), que 

patrocinou encontros continentais e regionais nos quais o episcopado podia tratar questões 

peculiares às suas regiões. Em 1961 o CELAM já podia perceber a situação que a Igreja 

católica romana tinha diante de si no contexto latino-americano, percepções que viriam 

moldar as ações do episcopado nos anos seguintes. 
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Outra organização que teve papel decisivo nesse período foi a Ação Católica, resultado 

do incentivo do papa Leão XIII para revitalizar o clero latino-americano, já escasso e sem 

prestígio devido aos ataques dos liberais (cf. GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.259). 

Endossada pelo papa Pio XI em 1922, a Ação Católica buscava uma forma de os leigos 

católicos defenderem sua fé, evangelizarem e influenciarem os processos políticos, sem ser 

um partido. A Ação Católica teve focos diversos na América latina: no Chile, estava voltada 

para as responsabilidades sociais. No Peru, apoiou o ditador Augusto Leguía para manter a 

ordem social e prover assistencialismo aos pobres. No Uruguai, Venezuela e México (este 

último ainda sofrendo as consequências da rebelião cristera58), a Ação Católica não teve boa 

oportunidade de se desenvolver. Como vimos anteriormente, no Brasil a Ação Católica teve 

um papel importantíssimo, criando movimentos voltados para o estudo e defesa do 

catolicismo, associações da Juventude Católica (operária, estudantil, universitária, agrária), 

vivendo o auge de sua presença aos anos 60, quando se inicia o seu declínio. O resultado 

maior da Ação Católica, afirmam González e González, foi o impacto que ela teve nas 

estruturas internas da própria Igreja católica romana. Segundo esses autores, o laicato se 

envolveu na sociedade e na Igreja católica romana conferindo respeitabilidade a homens e 

mulheres, e unificando os católicos militantes (cf. GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.264). 

A participação e reação protestante no período das revoluções do início do século XX, 

foi ampla tanto no nível popular quanto no da liderança. Uma extensa lista de líderes 

protestantes que participaram da Revolução Mexicana foi coletada pelo historiador Jean-

Pierre Bastian, o que comprova a González e González que: 

já no início do século XX, os protestantes mexicanos estavam envolvidos 
ativamente na vida política da nação e em geral apoiavam as reformas 
sociais e agrárias propostas pelos revolucionários, e não somente suas 
posições anticatólicas. (GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.345) 

                                                
58 A Rebelião Cristera aconteceu no México de 1926 a 1929, sob a presidência do general Plutarco Elias Calles 
(1877-1945) e recebeu o título em decorrência das palavras de ordem que levavam os rebeldes: "Viva o Cristo 
Rei!". A rebelião foi o resultado de constantes embates entre os liberais anticlericais que assumiram o poder no 
México desde o final do século XIX, culminando com leis de separação Igreja/Estado, fecharam mosteiros, 
confiscaram propriedades da Igreja, extinguiram o partido Católico Nacional. A Constituição de 1917 limitou a 
liberdade religiosa, secularizou a educação, proibiu práticas religiosas públicas, proibiu que instituições 
religiosas e sacerdotes possuíssem propriedades, etc. Sob o governo de Calles, foram proibidas procissões e 
sacerdotes foram deportados ou forçados a viver escondidos. Por três anos, os sacerdotes reagiram deixando de 
rezar missas e celebrar casamentos ou batismos. Muitos camponeses, convocados por líderes católicos locais, 
dentre eles alguns sacerdotes, resistiram desafiando a ordem do governo de reprimir aa atividade religiosa, 
iniciando um conflito com o Estado que chegou a números assombrosos de mortos: pelo menos 30 mil cristeros 
e 57 mil soldados federais. Entre 2000 e 2005, 38 mártires cristeros foram beatificados pela Igreja católica. 
(GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.220-224). 
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De acordo com esses autores, a Revolução Mexicana foi mais do que um fenômeno 

nacional, prenunciando mudanças no restante da América Latina. Interessados nas questões 

tradicionalmente liberais, como a liberdade de imprensa e religião, o direito e a 

responsabilidade do Estado (e não da Igreja católica romana) de manter registros civis e o 

livre comércio, os protestantes apoiaram os processos revolucionários, reformas sociais que 

trariam, segundo acreditavam, o progresso nacional. Depois da Segunda Guerra, o tom 

revolucionário começou a mudar, especialmente devido à dependência das economias latino-

americanas com os Estados Unidos. Foi então que a Guerra Fria chegou à América Latina: 

Então, em 1959, a Revolução Cubana trouxe a Guerra Fria para a América 
Latina. Para muitos em todo o continente, Cuba se tornou um símbolo de 
justiça e libertação. O resultado foi uma polarização do continente, à medida 
que governos militares, insistindo na "segurança nacional", perseguiam 
aqueles que consideravam subversivos, e estes ganhavam forças estre as 
massas e a elite intelectual. (GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.347) 

Para Bigo e Ávila, a despeito da mensagem anticomunista oriunda da tutela exercida 

pela Igreja católica romana identificando socialismo e marxismo como o próprio anticristo 

(BIGO e ÁVILA, 1982, p.357), os processos históricos precipitaram a chegada dos 

movimentos revolucionários de grandes proporções, agravadas pelas condições sociais de 

injustiça especialmente das populações rurais destituídas, em oposição às pressões 

imperialistas representadas principalmente pela alta burguesia e pelo clero católico. As 

revoluções que começaram a pipocar nos países latino-americanos animaram movimentos de 

esquerda populistas em quase todos os países do continente.  

As consequências não se fizeram esperar. As classes médias se apavoraram e 
se voltaram para as forças armadas, como esperança de salvação, ante a 
ameaça de caos político, econômico e social. Em vários países, instalam-se 
regimes de força, que se propõem concretizar os objetivos da Doutrina de 
Segurança Nacional, não recuando, para tanto, ante as formas mais ignóbeis 
de repressão e de torturas. Difunde-se um clima de insegurança, no qual 
mesmo a simples preocupação pela justiça social corria o risco de suspeição 
de criptocomunismo. (BIGO e ÁVILA, 1982, p.358) 

No Brasil, o golpe de estado de 1964 derrubou o presidente João Goulart, conhecido 

como Jango, e colocou o exército no poder. A justificativa foi a necessidade de se preservar a 

segurança nacional, a mesma usada por governos de outros países, conhecidos como governos 

de segurança nacional. A política interna brasileira, encorajada pelo governo dos Estados 

Unidos com apoio material e militar aos empresários e militares que conspiravam contra o 
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presidente, foram o fator decisivo para que se tomasse o controle do Estado. Dias descreve a 

situação da América Latina e do Brasil como uma ebulição política: 

Naquele momento, havia uma ebulição política muito forte na maioria dos 
países. Os nacionalismos tendiam a crescer frente à tomada de consciência e 
rejeição da ingerência política norte-americana na região. Então, o triunfo 
inequívoco da revolução cubana, que ascendeu ao poder em 1959, exercia 
um papel catalítico importante sobre os movimentos de jovens e intelectuais. 
Rapidamente, a polarização política alastrou-se por todos os países da área e 
invadiu também as igrejas com conflitos de caráter político-ideológico, 
impondo-se às agendas dos líderes eclesiásticos. Em 1964, o Brasil 
inaugurou, quase dez anos antes dos demais países, uma nova ordem político 
econômica, inserida no contexto da guerra fria, que então dividia o mundo, e 
conhecida sob a denominação de "Estados de Segurança Nacional", com o 
objetivo de "lutar contra o comunismo". O golpe militar de 1964, que 
liquidou a frágil democracia brasileira, ao sensibilizar setores da classe 
média contou com o apoio, ingênuo em muitos casos, de importantes 
estruturas eclesiásticas protestantes. A Confederação Evangélica foi 
desmantelada, e seus principais agentes foram perseguidos dentro e fora das 
igrejas. A partir dos anos 1970, esse modelo político-econômico foi imposto 
a quase todos os países do continente. (DIAS, 2009, p.120) 

As ameaças externas que assustaram as sociedades e as políticas nacionais nesse 

período também rondavam o campo religioso. Foram ameaças externas, também de caráter 

reflexo como no caso da economia, e impostas a uma realidade diferente daquela europeia ou 

estadunidense onde tanto o liberalismo como o socialismo tiveram suas origens e primeiras 

experiências. O continente latino-americano reverberou a partir de imagens distorcidas e 

amplificadas essas muitas vozes ideológicas, resultando no pânico que desembocou nos 

regimes totalitários de ditadura militar. 

 

2.3. Resposta da Gaudium et Spes e do Pacto de Lausanne às ideologias 

 

A GS menciona as grandes desavenças entre raças e classes sociais e entre nações ricas 

e pobres, e as “ambições expansionistas de certas ideologias ou a cupidez de certas nações ou 

de certos grupos” (GS 8d), atribuindo a elas os sofrimentos de que “o ser humano é, ao 

mesmo tempo, causa e vítima” (GS 8e). 

Os países em desenvolvimento ou que recentemente se tornaram 
independentes querem participar dos bens da civilização atual, tanto no 
campo político como no econômico, desempenhando o papel que lhes cabe 
no concerto das nações. Aumenta, porém, a cada dia, a distância que os 
separa dos países desenvolvidos e só faz crescer sua dependência, 
especialmente econômica. Os povos pobres interpelam os ricos. (GS 9d) 
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Na GS, a missão da Igreja se apresenta como religiosa, não política, econômica ou 

social, fazendo uma distinção entre o seu papel e a ação que deve decorrer dele: 

A missão própria que Cristo confiou à sua Igreja não é de ordem política, 
econômica ou social, mas religiosa, da qual, entretanto, emanam luz e forças 
que servem para fundamentar e fortalecer a comunidade humana, de acordo 
com a lei divina. Dependendo das circunstâncias, a Igreja pode, e em certos 
momentos deve, suscitar iniciativas em favor de todos, especialmente dos 
pobres, como o são as obras de misericórdia. (GS 42b). 

Por sua natureza e missão, a Igreja não está vinculada a nenhuma forma de 
cultura nem a nenhum sistema político, econômico ou social. (GS 42d) 

Assim como a GS, o PL considera a Igreja distinta das ideologias: 

A igreja é antes a comunidade do povo de Deus do que uma instituição, e 
não pode ser identificada com qualquer cultura em particular, nem com 
qualquer sistema social ou político, nem com ideologias humanas. (PL 6) 

O PL entende a responsabilidade social e política dentro do âmbito do dever cristão, 

como obras que são resultado da salvação: 

Embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, 
nem a ação social evangelização, nem a libertação política salvação, 
afirmamos que a evangelização e o envolvimento socio-político são ambos 
parte do nosso dever cristão. (...) A salvação que alegamos possuir deve 
estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e 
sociais. A fé sem obras é morta. (PL 5) 

No entanto, percebe-se no PL que a identificação com o liberalismo é uma necessidade 

imediata do protestantismo para o exercício de sua missão. Essa é a interpretação que Bonino 

apresenta para o fato do protestantismo ter assumido tão claramente seu compromisso com a 

ideologia liberal: 

Tanto por sua tradição anticlerical de igrejas "livres" como pela resistência 
— às vezes violenta — da Igreja Católica Romana à sua presença, o 
protestantismo foi decididamente polêmico e anticatólico na América Latina. 
Há, obviamente, exceções de ambas as partes, mas o clima dominante é de 
antagonismo. Esta posição vincula quase automaticamente as igrejas 
protestantes aos setores "liberais" da política: a movimentos como a 
maçonaria e partidos que se aproximavam de posições anticlericais, em 
contraposição aos partidos "conservadores" que representavam 
majoritariamente a velha estrutura colonial. A luta pela liberdade de 
consciência, pela escola "laica" e pela laicização do registro civil e dos 
cemitérios foram, sem dúvida, necessidades imediatas para o exercício de 
sua missão; mas, ao mesmo tempo, na pequena medida de sua influência — 
melhor ligada aos contatos com o mundo liberal anglo-saxão —, 
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representava um apoio a um setor político: os comprometidos com a 
"modernização" (BONINO, 2011, p.17) 

Em síntese, o cristianismo, portanto, em ambas as vertentes, entende que faz parte de 

uma missão maior e que tem respostas para a situação social e política, isento de ideologias, 

possuidor de uma verdade universal que lhe compete divulgar. Entende-se inserido no mundo 

e responsável por ele, tanto nos problemas, para os quais acredita ter respostas, quanto nas 

soluções, às quais se compromete em contribuir ativamente. Aparecem as controvérsias 

internas, não resolvidas em nenhum dos documentos, que distinguem na concepção de 

evangelização uma dimensão relativa à crença (subjetiva) e outra relativa à ação social 

(prática). Em maior ou menor grau, os dois documentos referem-se a essas dimensões, 

revelando a natureza controvertida de evangelização para as comunidades que representam. 

Afirmam estar isentos das ideologias no entorno, mas posicionam-se condicionados por elas 

nos interesses que defendem. Mas ainda nos resta observar que implicações essas posturas 

acarretam no âmbito social e econômico.   

 

3. Aspectos teóricos implícitos na compreensão e práxis de missão  

nas estruturas socioeconômicas 
 

Em nossa caminhada pelo período que antecede os documentos, observamos no 

protestantismo e no catolicismo que as respostas apresentadas pelo cristianismo para os 

desafios oriundos da realidade social não estavam calcadas nas estruturas, antes refletiam uma 

postura de conformismo e resignação diante da pobreza cuja solução apresentada era ou 

individual, ou institucional. 59 A missão da Igreja, procuramos observar, está ligada a uma 

motivação que determina como os agentes percebem e reagem aos estímulos das crenças 

religiosas e impactam no seu agir econômico. Para nos ajudar a entender a motivação que está 

na compreensão e práxis de missão, e sua consequente influência nas estruturas sociais, 

iniciaremos revisitando as teorias sociológicas de Max Weber. 

Já nos mostrou Weber que o "espírito" do capitalismo gera a pobreza para aqueles que 

não se enquadram na ordem econômica: 

Atualmente a ordem econômica é um imenso cosmos em que o indivíduo já 
nasce dentro e que para ele, ao menos enquanto indivíduo, se dá como um 
fato, uma crosta que ele não pode alterar e dentro da qual tem que viver. 
Esse cosmos impõe ao indivíduo, preso nas redes do mercado, as normas de 

                                                
59 Conforme o desenvolvimento do raciocínio no capítulo I. 
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ação econômica. O fabricante que insistir em transgredir essas normas é 
indefectivelmente eliminado, do mesmo modo que o operário que a elas não 
possa ou não queria se adaptar é posto no olho da rua como desempregado. 
O capitalismo hodierno, dominando de longa data a vida econômica, educa e 
cria para si mesmo, por via da seleção econômica, os sujeitos econômicos — 
empresários e operários — de que necessita60. (WEBER, 2004, p.48) 

Retomamos, nesse sentido, a teorização de Weber em relação às motivações dos 

indivíduos, que determinam sua ação social61. Quando argumenta que o summum bonum do 

ethos capitalista é ganhar dinheiro e mais dinheiro (cf. WEBER, 2004, p.46), o sociólogo 

desenvolve a ideia de que o leitmotiv do capitalismo é o utilitarismo estrito. Pode-se entender 

assim que a ação racional referente a fins caracteriza um comportamento que não tem sua 

motivação nem na tradição, nem nas convicções nem nas emoções: 

Age de maneira racional referente a fins quem orienta sua ação pelos fins, 
meios e consequências secundárias, ponderando racionalmente tanto os 
meios em relação às consequências secundárias, assim como os diferentes 
fins possíveis entre si: isto é, quem não age nem de modo afetivo (e 
particularmente não-emocional) nem de modo tradicional. (WEBER, 2015, 
p.16) 

A ação racional referente a fins caracteriza-se pela utilidade, e Weber identifica nela o 

perfeito "espírito" do capitalismo. Segundo Weber, a dificuldade que o capitalismo encontrou 

em seu caminho foi outro tipo de ação, aquela referente à tradição:  

O adversário com o qual teve de lutar o "espírito" do capitalismo [no sentido 
de um determinado estilo de vida regido por normas e folhado a "ética"] foi 
em primeiro lugar [e continuou sendo] aquela espécie de sensibilidade e de 
comportamento que se pode chamar de tradicionalismo.62 (WEBER, 2004, 
p.51) 

O comportamento estritamente tradicional, segundo Weber, 

encontra-se por completo no limite e muitas vezes além daquilo que se pode 
chamar, em geral, ação orientada pelo "sentido". Pois frequentemente não 
passa de uma reação surda a estímulos habituais que decorre na direção da 
atitude arraigada. A grande maioria das ações cotidianas habituais aproxima-
se desse tipo (...) (WEBER, 2015, p.15) 

                                                
60 Aqui e doravante, nas citações mantemos os grifos do próprio Weber. 
61 Fazemos a ressalva, junto com Weber, que essa análise refere-se sempre a tipos ideais, pois que a ação 
raramente se orienta exclusivamente de uma única maneira: "naturalmente, esses modos de orientação de modo 
algum representam uma classificação completa de todos os tipos de orientação possíveis, senão tipos 
conceitualmente puros, criados para fins sociológicos, dos quais a ação real se aproxima mais ou menos ou dos 
quais — ainda mais frequentemente — ela se compõe" (WEBER, 2015, p.16). 
62 As aspas são do próprio Weber; os colchetes são da edição de 2004, com a finalidade de demarcar a união da 
versão original de1904 com a final de 1920. 
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Conduzimos nossa argumentação até aqui no sentido de identificar tipologicamente, no 

período que antecede os documentos estudados, o protestantismo com uma ação racional 

referente a fins; e o catolicismo com uma ação social tradicional.  

O protestantismo, ao enfatizar a liberdade e a livre interação entre os indivíduos, 

permite que se persiga racionalmente o próprio objetivo, ou, seja, faz surgir um ethos 

profissional especificamente burguês, fator de base para a criação de uma economia de 

mercado. Consciente de manter-se dentro dos limites da correção formal, de conduta moral 

irrepreensível e perseguindo seus lucros não apenas com uma consciência boa diante de Deus, 

mas também como um dever, o protestantismo: 

dava aos trabalhadores a reconfortante certeza de que a repartição desigual 
dos bens deste mundo era obra toda especial da divina Providência, que, 
com essas diferenças, do mesmo modo que com a graça restrita {não 
universalista}, visava a fins por nós desconhecidos. Calvino já havia 
enunciado a frase, muitas vezes citada, segundo a qual o "povo", ou, dito de 
outra forma, a massa dos trabalhadores e dos artesãos, só obedece a Deus 
enquanto é mantido na pobreza." (WEBER, 2004, p.161) 

Justificava-se assim o mérito do trabalhador, legalizando a exploração de uma 

disposição específica para o trabalho como vocação, bem como também a atividade lucrativa 

do empresário, enquanto liberava o enriquecimento dos "entraves da ética tradicionalista" 

(WEBER, 2004, p.155). A ética medieval, entretanto, que não só havia tolerado a 

mendicância mas até a glorificado por meio das ordens mendicantes, proporcionava aos mais 

abastados a oportunidade de realizar boas obras dando esmolas. Weber atesta que a ascese 

puritana introduziu uma mudança de conduta fundamental63, porque "na verdade as seitas 

protestantes e as comunidades puritanas estritas de modo geral não conheciam a mendicância 

em seu próprio seio." (WEBER, 2004, p.162) 

Querer ser pobre, costumava-se argumentar, era o mesmo que querer ser um 
doente, seria condenável na categoria de santificação pelas obras, nocivo 
portanto à glória de Deus. E, ainda por cima, quem pede esmola estando 
apto ao trabalho não só comete o pecado da preguiça, como também afronta 
o amor ao próximo, diz a palavra do apóstolo.64 (WEBER, 2004, p.148). 

                                                
63 Na nota 238 de A ética protestante e o “espírito" do capitalismo, Weber cita a profissão de fé luterana, do 
duque de Würtemberg, submetida ao Concílio de Trento, que se objeta contra o voto de pobreza, dizendo: "quem 
é pobre por status social deve aceitar o fato; agora, fazer voto de permanecer pobre é o mesmo que fazer voto de 
ficar doente para sempre ou de ter sempre o nome sujo" (p.258). Na nota 239, Weber informa que Calvino havia 
proibido estritamente a mendicância; os sínodos holandeses criticavam os atestados para fins de mendicância; o 
grito de guerra dos puritanos foi "giving alms is no charity" (dar esmola não é caridade) sobre o período sob 
Carlos I, que havia estabelecido o sistema de assistência pública aos pobres e trabalho aos desempregados 
(p.258).  
64 Weber refere-se ao texto de II Tessalonicenses 3,8-12. 
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Na questão social, Zamagni coloca um outro ponto de vista em relação à ética cristã 

medieval. Sustenta que existe uma ambivalência na relação entre o catolicismo e o 

capitalismo, que acontece, mais por conta de uma falta de distinção entre a economia de 

mercado civil e a economia de mercado capitalista, fenômenos entre si diversos na opinião 

desse autor. A economia de mercado civil teria como fim do agir econômico o bem comum, 

completamente compatível com a ética cristã, como vimos no capítulo II (item 3.2). As trocas 

ocorrem, na ética cristã, dentro de um contexto de redes de solidariedade, isto é, no interior da 

própria comunidade. Esta lógica de reciprocidade preserva o mercado de suas degenerações 

(cf. ZAMAGNI, 2011, p.16). Zamagni identifica esta lógica desde a cultura monástica, cujas 

abadias foram a matriz nas quais brotaram as estruturas econômicas de contabilidade e gestão.  

O 'ora et labora' de São Bento não era simplesmente a via para a santidade 
individual, mas o fundamento daquela que se afirmará como a verdadeira e 
própria ética do trabalho, baseada no princípio da mobilidade do trabalho 
que já o judaísmo havia afirmado. (ZAMAGNI, 2011, p.7). 

Diversamente do que acontecia na vida monástica, no protestantismo o ascetismo se 

torna intramundano: a regra beneditina ora et labora tem nova versão em Calvino como 

laborare est orare (trabalhar significa orar), preparando o campo de perfeita afinidade para o 

agir capitalista (cf. ZAMAGNI, 2011, p.23). Uma nova leitura de Weber, entretanto, 

desenvolvida por Zamagni, é a de que não apenas a questão teológica ou moral, e sim da 

conjunção de outros fatores, como a alfabetização encorajada pela importância da leitura 

bíblica no protestantismo, e portanto o desenvolvimento de capital humano, e a centralidade 

de uma salvação individual e não comunitária, que portanto reduziram os custos de serviços e 

práticas religiosas, propiciando o desenvolvimento econômico que Weber observa nas regiões 

em que se implantou o protestantismo.  

A ideia que vai abrindo caminho, mantida e justificada pela teologia 
protestante, é que o homem vive, sim, em sociedade mas somente porque foi 
impelido a isso pelas necessidades e pela conveniência, e não porque isso 
dependa de sua natureza sociável, como já Aristóteles havia ensinado. A 
vida em comum é vista como um dado fenomênico da condição humana e é 
vivida como um vínculo do qual não se pode escapar. O homem é um ente 
basicamente egoísta e racional, interessado em maximizar sua função 
objetiva, submetida a vínculos, que a ética teologicamente fundada lhe 
indica. Tal visão das coisas exclui que a reciprocidade — e portanto, a 
gratuidade — seja uma dimensão essencial do ser humano (...) (ZAMAGNI, 
2011, p.27). 

No entender de Zamagni, essa visão, entretanto, passou por uma radical mudança já na 

primeira metade do século XIX, na crítica da teoria e prática do sistema capitalista, que 
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chegaram até o século XX na expressão do movimento neocalvinista de A. Kuyper e na neo-

ortodoxia de Barth e Brunner. 

A lógica do mercado caminhou até o século XX seguindo a linha de pensamento de que 

bem estar e igualdade entre os cidadãos estão vinculados a prosperidade econômica e que o 

Estado deve assegurar condições para aumentar a cultura de mercado. O fato é que 

crescimento econômico e progresso civil não incluem os que estão às margens do mercado. 

Mas o ponto é entender por que a redistribuição em chave equitativa não 
pode ser tarefa exclusiva do Estado. O fato é que a estabilidade política é um 
objetivo que, mantendo-se o atual modelo de democracia (...) não se alcança 
com medidas de redução das desigualdades, mas com o crescimento 
econômico.  A duração e a reputação dos governos democráticos são muito 
mais determinadas por sua capacidade de aumentar o nível de riqueza do que 
por sua habilidade de redistribuí-la de modo equânime entre os cidadãos. E 
isso pela simples, embora triste, razão de que os "pobres" não participam do 
jogo democrático e, portanto, não constituem uma classe de stakeholders 
[depositários de apostas] capaz de preocupar-se com a razão política. Se, 
portanto, se quer evitar o aumento endêmico das desigualdades, porque 
prenunciador de sérios perigos no front tanto da paz como da democracia, é 
preciso intervir antes de tudo, no momento da produção de riqueza e não só 
naquele de sua redistribuição. (ZAMAGNI, 2011, p.31) 

O último século construiu uma visão dicotomizada e estereotipada de que o mercado 

atua na base da impessoalidade, do interesse e do egoísmo de quem tem muito e quer sempre 

ter mais (a esfera do privado), e por outro lado de que o Estado é o órgão que se posiciona 

como o defensor dos interesses coletivos, criando duras regras e instaurando sanções para 

domar os impulsos perversos (a esfera do público). Exclui-se assim qualquer outra forma de 

mercado ou de Estado, como se essa relação Estado-mercado fosse a única alternativa à 

história das relações humanas. Zamagni defende que a ética católica se posiciona no debate 

cultural contemporâneo enfrentando o problema no nível dos seus fundamentos teóricos, e a 

teoria ética que consiste em uma "gramática comum", ou seja, o cuidado do bem comum, 

conforme o autor demonstrou em todo o percurso pela ética católica desde a patrística, está 

sistematizada na DSI. O sentido da ética católica, expressa na DSI65, está em se procurar 

compreender o bem comum, não na perspectiva de uma terceira pessoa nem na de um 

espectador imparcial, mas na perspectiva da pessoa que age, que pratica. A palavra-chave, 

segundo esse autor, é a fraternidade. O termo, inserido dentro do contexto da organização 

social, deverá complementar e ainda mais, superar o princípio da solidariedade, segundo o 

                                                
65 "O bem comum não consiste na simples soma dos bens particulares de cada indivíduo do corpo social. Sendo 
de todos e de cada um é e permanece comum, porque indivisível e porque só conjuntamente é possível atingí-lo, 
ampliá-lo e custodiá-lo." (DSI n.164) 
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qual se "permite aos desiguais serem iguais". A fraternidade, relembra ele, retomando o 

pensamento franciscano, "permite aos iguais serem diversos" (ZAMAGNI, 2011, p.35). 

Não é capaz de futuro a sociedade na qual se dissolve o princípio de 
fraternidade; ou seja, não é capaz de progredir aquela sociedade na qual 
existe somente o "dar para ter" ou então o "dar por dever". Eis porque nem a 
visão liberal-individualista do mundo, na qual tudo (ou quase) é troca, 
câmbio, nem a visão estatocêntrica da sociedade, na qual tudo (ou quase) é 
obrigação, são guias seguros para nos fazer sair das mazelas nas quais as 
nossas sociedades estão hoje enredadas. (ZAMAGNI, 2011, p.35). 

 

Observamos que o protestantismo, identificado com esta visão liberal-individualista 

tendia a uma motivação racional referente a fins, conforme os parâmetros de Weber, enquanto 

o catolicismo, com uma visão eclesiocêntrica tendia a uma ação tradicional. O Concílio 

Vaticano II e o Congresso de Lausanne trouxeram o desfecho oficial de uma nova postura 

diante do mundo econômico. Passamos agora a observar se de fato, existe uma nova 

motivação para a postura oficial do cristianismo ou se ainda a mesma motivação é que está 

dando suporte às novas posturas teológicas. 

A GS e o PL defendem em seus argumentos um embasamento que remete à natureza do 

ser humano e seu lugar no mundo e nos relacionamentos. Defendem um novo papel da Igreja 

diante de sua missão, em ambos os casos o de serviço à humanidade. A atitude, especialmente 

no caso do catolicismo, assume um caráter de humilde colaboração e condescendência. A 

força de seus argumentos, nesse caso, não se coloca mais na tradição, mas na racionalidade, 

em referência aos valores primordiais do cristianismo. Weber descreve assim o tipo ideal da 

ação social determinada de modo racional, referente a valores: 

Age de maneira puramente racional referente a valores quem, sem 
considerar as consequências previsíveis, age a serviço de sua convicção 
sobre o que parecem ordenar-lhe o dever, a dignidade, a beleza, as diretivas 
religiosas, a piedade ou a importância de uma “causa” de qualquer natureza. 
(WEBER, 2015, p.15). 

Da mesma forma, o protestantismo que assina o PL mostra um pensamento que migrou 

de uma motivação racional referentes a fins como havíamos identificado, para uma ação 

racional referente a valores. Convergem os dois documentos em uma mesma intencionalidade 

declarada, onde os valores são os que determinam a orientação para a ação, tanto na GS como 

no PL: 
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O Concílio quer, inicialmente, focalizar os valores que se colocam hoje 
acima de tudo, referindo-os à sua fonte divina. (GS 11b). 

A força que a Igreja pode dar à sociedade vem do vigor da fé e do amor. 
Resulta da vida, não de qualquer domínio externo que possa exercer, 
utilizando-se de meios puramente humanos. (GS 42d). 

Afirmamos que Deus é o Criador e o Juiz de todos os homens. Portanto, 
devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a 
sociedade humana, e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. 
(PL 5). 

Os dois documentos deixam entrever ao mesmo tempo um outro tipo de motivação ao 

comportamento não declarada: a ação afetiva. Especialmente no PL, observamos a quantidade 

de vezes em que se admite uma confissão de fracasso e se declara consternação diante da 

realidade mundial ou da falha na evangelização, conforme grifos nossos: 

Estamos profundamente tocados pelo que Deus vem fazendo em nossos 
dias, movidos ao arrependimento por nossos fracassos e desafiados pela 
tarefa inacabada da evangelização (PL – introdução). 

Confessamos, envergonhados, que muitas vezes negamos o nosso chamado e 
falhamos em nossa missão (PL 1). 

Precisamos deixar os nossos guetos eclesiásticos e penetrar na sociedade 
não-cristã. (PL 6). 

Confessamos que o nosso testemunho, algumas vezes, tem sido manchado 
por pecaminoso individualismo (...) (PL 7). 

Causa-nos vergonha ver tanta gente esquecida; continua sendo uma 
reprimenda para nós e para toda a igreja (...) Todos nós estamos chocados 
com a pobreza de milhões de pessoas, e conturbados pelas injustiças que as 
provocam. (PL 9). 

Confessamos que às vezes temos nos empenhado em conseguir o 
crescimento numérico da igreja em detrimento do espiritual (...) Também 
reconhecemos que algumas de nossas missões tem sido muito remissas em 
treinar e incentivar líderes nacionais (...) (PL 11). 

Reconhecemos que nós mesmos não somos imunes à aceitação do 
mundanismo em nossos atos e ações (...) (PL 12). 

Também expressamos nossa profunda preocupação com todos os que têm 
sido injustamente encarcerados (...) (PL13). 

Em todas essas citações (mais de uma em 8 itens, entre os 15 do Pacto), observamos 

consternação e admissão de responsabilidade diante da realidade social e religiosa, o que 

aponta para uma ação social de motivação afetiva. Segundo Weber, a ação social afetiva está: 
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(...) no limite ou além daquilo que é ação conscientemente orientada “pelo 
sentido”; pode ser uma reação desenfreada a um estímulo não cotidiano. 
Trata-se de sublimação, quando a ação afetivamente condicionada aparece 
como descarga consciente do estado emocional: nesse caso encontra-se 
geralmente (mas nem sempre) no caminho para a “racionalização” em 
termos valorativos ou para a ação referente a fins, ou para ambas. (WEBER, 
2015, p.15). 

Além da questão da auto avaliação que o PL faz de suas ações, o contexto socio-político 

que observamos no item anterior pode também ter fornecido os elementos para mobilizar uma 

ação afetiva, ou emocional, como reação desenfreada ao medo da perda de liberdade de 

religião com uma possível “ameaça comunista”, ou nos anos finais da década de 60 e de 70 a 

repressão dos regimes de ditadura, como observamos no capítulo II, que provocou mudanças 

radicais de atitude diante do discurso social de algumas alas do protestantismo, uma 

introversão e silêncio diante das injustiças; e de algumas alas do catolicismo, a adoção dos 

discursos de revolução e libertação.  

 

4. A nova forma do cristianismo colocar-se no mundo 

 

A GS e o PL foram marcos nas respectivas vertentes do cristianismo de uma nova 

postura das igrejas em relação ao mundo, e mais especificamente, à questão socioeconômica. 

Para considerarmos em que sentido e qual o alcance dessa postura partimos da hipótese de 

que, para o catolicismo, a postura foi de adotar a pobreza voluntária, ou seja, o rico deve 

tornar-se pobre. Quanto ao protestantismo, nossa hipótese é a de que a orientação é para uma 

emancipação econômica, isto é, para que o pobre torne-se rico, ou menos pobre, ainda pelo 

ponto de vista individual. Passamos a observar quais os sinais que nos permitiram fazer essas 

afirmações. 

 

 4.1. Catolicismo romano: esvaziamento e pobreza voluntária – o rico tornando-se 

pobre 

 

A GS abriu novos horizontes para a realidade latino-americana. Segundo González e 

González, o Concílio Vaticano II forneceu energia intelectual para um novo tempo, mas ainda 

se fazia necessária uma organização que pudesse levar adiante a renovação na região latino- 

americana, algo que veio a acontecer com o CELAM. Tendo começado relativamente 

conservador, tinha como pauta questões concernentes à vida interna da Igreja católica romana, 
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a falta de sacerdotes, o "perigo protestante". A iniciativa de um episcopado regional para 

recepcionar o Concílio Vaticano II ocorreu em Medellín, na Colômbia. As implicações da 

nova consciência teológica da GS, no entender de Gonçalves, foram que: 

Descobriu-se que o subdesenvolvimento da América Latina deveria ser 
traduzido em dependência dos países pobres em relação aos países ricos. A 
riqueza de uns depende da pobreza de outros e vice-versa. Concebendo o ser 
humano como sujeito de seu destino, aludia-se à organização dos pobres no 
processo de emancipação da situação de dependência. Irrompia a 
consciência da solidariedade com os pobres na luta pela justiça, pois o amor 
ao próximo implicaria a construção da paz social num continente marcado 
pela violência e pela injustiça. (GONÇALVES, 2007, p.172) 

Entretanto, o discurso aterrissou na América Latina de maneira contraditória, por 

ocasião da Segunda Conferência do CELAM, em 1968, Bogotá, e posteriormente em 

Medellín, que contou com a vinda do papa Paulo VI para abrir as sessões. Pela primeira vez, 

um papa visitava a América Latina, e a expectativa de que reconhecesse as injustiças e 

opressão por que passava o continente era grande. No entanto, ignorando esses apelos, o papa 

desembarcou em Bogotá em um helicóptero militar — "um meio de transporte que para 

muitos tinha se tornado um símbolo dos ataques militares a camponeses e vilas rurais." 

(GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p.366). Em seu discurso de abertura, esses autores 

apontam que a abordagem do papa não foi muito satisfatória para aqueles que pensavam a 

ação da Igreja nas estruturas sociais e econômicas dominantes que causavam a pobreza: 

Também temos nossos deveres a cumprir. Estamos informados da 
generosidade de algumas dioceses que disponibilizaram às populações 
necessitadas as propriedades das terras que restaram, por meio de planos de 
reforma agrária bem estudados que estão sendo implementados. É um 
exemplo que merece elogios e também imitação, onde quer que seja 
prudente e possível. A igreja de hoje está diante da vocação da pobreza de 
Cristo. Alguns há na Igreja que já experimentam as privações inerentes à 
pobreza, às vezes por causa da insuficiência de pão e outras vezes pela falta 
de recursos. Sejam eles encorajados e ajudados pelos irmãos e pelos fieis 
bondosos, e sejam abençoados. A pobreza da Igreja, na sua simplicidade 
decorosa, é um testemunho da fidelidade evangélica, é a condição essencial 
de dar credibilidade à sua missão; é um exercício, por vezes sobre-humano, 
da liberdade de espírito, nos vínculos da riqueza, que aumenta a força da 
missão apostólica.66 

                                                
66 Mensagem de inauguração da II Conferência do CELAM, em 24 de agosto de 1968, em Bogotá. Disponível 
em: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680824.html >acesso em 
31/08/2018. Tradução nossa. 
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Assumir a pobreza como "vocação", tratar a extrema miséria como "privação" e orientar 

os fiéis generosos a "consolar" e "ajudar" os que tinham "insuficiência de pão" davam a 

entender no mínimo que nada havia mudado desde antes do Concílio Vaticano II. 

Ultrapassando o discurso de abertura, onde o papa enfatizava muito mais as tarefas da 

Igreja católica romana e dos sacerdotes, os documentos elaborados no encontro de Medellín 

buscaram solução para questões mais estruturais do que individuais. Foram 16 documentos, 

em torno de dois temas principais: os primeiros 5 documentos tratam da vida humana e 

sociedade, e os outros 11 da vida interna da Igreja católica romana e como esta deve agir para 

levar sua mensagem à sociedade. O documento 14, "A pobreza da Igreja", distingue três tipos 

de pobreza: a material, a espiritual, e a de compromisso. Enfatiza que a pobreza da Igreja está 

inseparavelmente associada à sua missão, como continuadora da obra de Cristo. 

Curiosamente, entretanto, a introdução dos documentos de Medellín, ao colocar que o 

episcopado latino-americano não estava indiferente às injustiças sociais, tenta justificar-se 

afirmando que a riqueza atribuída à Igreja católica romana está mais na imaginação e na 

aparência do que na realidade: 

2. (...) E chegam igualmente até nós queixas de que a hierarquia, o clero e os 
religiosos, são ricos e aliados dos ricos. Sobre isso devemos esclarecer que 
com muita frequência se confunde a aparência com a realidade. Muitos 
fatores têm contribuído para a formação desta imagem de uma Igreja 
hierárquica rica. Os grandes edifícios, as residências dos párocos e 
religiosos, quando são superiores às dos bairros em que vivem; os veículos 
próprios, às vezes luxuosos; a maneira de vestir herdada de outras épocas, 
são alguns desses fatores.  
O sistema de espórtulas e pensões escolares para o sustento do clero e para a 
manutenção das obras educacionais, tornam-se malvistos e até têm 
contribuído para a formação de uma opinião exagerada sobre o montante das 
somas percebidas. 
Acrescentamos a isso o exagerado sigilo em que se tem mantido o 
movimento econômico de colégios, paróquias e dioceses, ambiente de 
mistério que agiganta as sombras e ajuda a criar fantasias; e casos isolados 
de condenável enriquecimento que foram generalizados. 
Tudo isso tem levado à convicção de que a Igreja, na América Latina, é rica. 
3. Na realidade, muitíssimas paróquias e dioceses vivem tremendamente 
pobres. Há casos de muitos bispos, sacerdotes e religiosos que vivem cheios 
de privações e que se entregam com grande abnegação ao serviço dos 
pobres. Isso escapa, em geral, à apreciação de muitos e não consegue 
dissipar a imagem deformada que persiste. (MD 14.1) 

O documento de Medellín, assim, justifica a posição da Igreja católica romana até então 

para a partir daí propor uma atuação, que posteriormente seria consolidada na Terceira 

Conferência Geral do Episcopado Latino-americano em Puebla, em 1979, como “opção 

preferencial pelos pobres”.  
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Uma autocrítica muito menos condescendente faz Frei Betto, que ao analisar a atuação 

dos agentes eclesiais nas comunidades empobrecidas, identifica dois tipos de desvios 

possíveis na prática da pastoral popular: o populismo eclesial e o vanguardismo eclesial: 

Sob a máscara de profundo respeito ao povo, esse populismo eclesial se 
contradiz, ao julgar necessária a presença de seus agentes junto às 
comunidades. Isto revela que, de fato, não acreditam que o povo seja capaz 
de, por si só, assegurar o trabalho, já que a caminhada das comunidades é 
animada por esses agentes; não só animada, mas sobretudo controlada.[...] 
por outro lado, no estilo obreirista ou pauperizante em que vivem no meio 
popular, os partidários desta tendência ajudam a reforçar a falsa ideia de que 
a pobreza é uma virtude agradável aos olhos de Deus. Encobrem dessa 
forma a verdadeira causa da pobreza, que é a contradição entre capital e 
trabalho. Esquecem-se de que a Palavra de Deus aponta a pobreza como 
sinal de injustiça, sem jamais canoniza-la. Se chama o pobre de “bem-
aventurado, não é pelo fato de ser pobre, mas por merecer a promessa da 
posse do Reino [...]. Se a Igreja, a exemplo do Mestre, faz opção pelo pobre, 
não é pelo romantismo de partilhar dessa condição social, mas na linha da 
encarnação, de assumir a situação do pobre para ajudá-lo a se libertar da 
pobreza — não pela ascensão às classes superiores, mas pelo fim das 
contradições antagônicas entre as classes. (BETTO, 1985, p.42) 

O segundo tipo que Betto apresenta são por ele nomeados de vanguardistas eclesiais, 

uma tendência que procurou politizar as bases populares: 

Esta tendência resulta de uma formação elitista, eivada pela crença de que a 
história é feita por aqueles que detêm o poder. No fundo, desconfia da 
capacidade de o povo assumir seu próprio processo pastoral. Nem sequer 
abre condições para que elementos da base influam nas decisões pastorais. 
Acredita na validade de uma coordenação pastoral capaz de “pensar” pela 
cabeça do povo e de estabelecer o que é melhor para ele. [...] esta tendência 
aceita intrinsecamente que o povo deve ser manipulado, dirigido, 
empurrado, consolidando a divisão social que determina a dominação das 
camadas privilegiadas sobre as camadas populares. (BETTO, 1985, p.44) 

Aparentemente essa é também a crítica feita por Comblin às CEBs. Segundo ele, as 

CEBs surgiram na intenção de resolver o problema eclesial, especialmente o patriarcalismo. 

Não resolveram: reeditam o modelo da paróquia, que, segundo o autor, “é inerte, estável, 

paralisada pela burocracia eclesiástica que lhe impõe uma programação complicada. Não tem 

capacidade missionária. A figura patriarcal do vigário ocupa todo o espaço e deixa os leigos 

em estado de paralisia” (COMBLIN, 1996, p.163). Racionalizadas demais para serem 

acessíveis aos mais pobres e pouco racionalizadas para responderem às necessidades urbanas, 

as CEBs estariam fadadas ao desaparecimento, reabsorvidas pelas paróquias, diz Comblin. 
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Esse mesmo argumento de inadequação aos tempos modernos está na afirmação de 

Comblin quanto à eclesiologia do Concílio Vaticano II. Segundo ele, esse é o motivo pelo 

qual não se conseguiu aplicá-la na prática: 

A eclesiologia conciliar foi marcada por um retorno à Bíblia e à tradição 
antiga da Igreja. (...) não se pediu muita ajuda às ciências sociais. Por isso a 
eclesiologia conciliar dá muitas vezes uma impressão de arcaísmo. Oferece 
uma visão arcaica, inclusive fundamentalista da Igreja. Por isso mesmo não 
se conseguiu aplica-la à prática. (COMBLIN, 1996, p.154) 

Gestada no seio europeu, entretanto, a GS abriu espaço para que os anseios latino-

americanos por libertação pudessem ser aplicados, especialmente a partir de Medellín, 

concretizando-se numa nova forma de fazer teologia a partir do contexto local, a Teologia da 

Libertação. Seu desenvolvimento, porém, foi contido anos depois, no pontificado de João 

Paulo II (1920-2005) e pelo trabalho de Joseph Ratzinger (1927-), que viria a ser o papa 

Bento XVI, nos documentos publicados pela Congregação para  Doutrina da Fé: Libertatis 

Nuntis (1984) e Libertatis Conscientia (1986). A intenção era enquadrar a resposta da 

Teologia da Libertação à situação sócio-política ajustando-a à doutrina católica, 

especialmente no que dizia respeito ao uso do marxismo como instrumento de análise da 

situação social. Novamente, o imperativo da autoridade se impõe. 

O cerne da tese do catolicismo acerca da pobreza estava no pressuposto de 

esvaziamento, de ir ao encontro do pobre, de deixar a riqueza optando pela pobreza, como 

Cristo o fizera, não para a ascensão às classes superiores como disse Frei Betto, mas para 

superar o antagonismo entre as classes. 

 

 4.2. Protestantismo histórico: implantação do Reino na Terra – o pobre tornando-se 

rico 

 

O PL, por sua vez, trouxe os novos horizontes da teologia latino-americana no 

movimento inverso da GS, trazendo para a teologia europeia e norte-americana a 

compreensão holística que se formulou como Teologia da Missão Integral.  

O desafio da pobreza é tratado no item 9, “a urgência da tarefa evangelística”, e em 

contraponto à opção pelo pobre, o PL recomenda a adoção de um estilo de vida simples: 

Todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas, e 
conturbados pelas injustiças que a provocam. Aqueles dentre nós que vivem 
em meio à opulência aceitam como obrigação sua desenvolver um estilo de 
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vida simples a fim de contribuir mais generosamente tanto para aliviar os 
necessitados como para a evangelização deles. (PL 9) 

Diferentemente do catolicismo, no protestantismo o pobre precisa ascender 

economicamente, disputando o seu espaço no grande cenário socioeconômico mundial assim 

como em todas as dimensões de sua existência. É curioso observar que o PL utiliza diversos 

termos econômicos no sentido metafórico, como  “enriquecer o corpo de Cristo” (PL 14), “os 

custos do discipulado” (PL4), “levantando (...) novo recurso para a evangelização mundial” 

(PL 8).  

A pobreza é tratada como indecente e imoral e as estruturas que aprisionam os povos na 

pobreza devem ser combatidas, ainda que o PL não reconheça ser possível essa utopia na 

Terra: 

Portanto, rejeitamos como sendo apenas um sonho da vaidade humana a 
ideia de que o homem possa algum dia construir uma utopia na terra. A 
nossa confiança cristã é a de que Deus aperfeiçoará o seu reino, e 
aguardamos ansiosamente esse dia, e o novo céu e a nova terra em que a 
justiça habitará e Deus reinará para sempre. (PL 15) 

No PL, em sintonia com a Missão Integral, o reino de Deus é “definido aqui e agora” 

por meio do pleno desenvolvimento de todas as dimensões humanas: 

Para a Missão Integral, o Reino de Deus é definido aqui e agora: o escaton; o 
futuro é hoje. A Missão Integral empenha-se em investir no ser humano e 
em suas potencialidades para o crescimento do Reino, porque ela entende 
que o Evangelho apresenta-se de forma integral, ao tratar o ser humano no 
corpo físico com todas as suas necessidades, como inclusão social, moradia 
e emprego para o sustento da família, tudo o que abrange o homem/mulher e 
o seu interior, sua alma com as suas emoções e o seu espírito. 67 
(MARINGOLI, 2018, p.157) 

As repercussões que o PL teve no universo protestante do período reverberaram em 

graus diferentes no decorrer dos anos subsequentes. Embora a Associação Evangélica Billy 

Graham tenha sido a guardiã dos arquivos e da memória do Congresso de Lausanne, a 

divergência teológica entre a visão do evangelista e a proposta dos latino-americanos sobre a 

responsabilidade social ficou evidente, conforme podemos notar na segunda edição do 

Congresso de Lausanne em Manilla, Filipinas, em 1989, para a qual os principais expoentes 

do primeiro congresso, como René Padilla, sequer compareceram. 

Que aconteceu entre Lausanne I e Lausanne II? René Padilla analisa que a eterna 

dicotomia entre evangelização e ação social não havia sido superada. Cita o documento 

                                                
67 grifos da autora. 
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emitido na Consulta de Grand Rapids, ocorrida em Michigan, 1982, convocada pelo Grupo de 

Trabalho Teológico do Comitê de Continuação de Lausanne, liderado por John Stott. Segundo 

Padilla, algumas das opiniões expressas nesse encontro acabaram por definir no documento 

uma prioridade na evangelização verbal, algo que a Missão Integral tentava abolir desde o 

início da FTL, sustentando um casamento entre evangelização e responsabilidade social 

inseparáveis, que une palavra e ação, fé e obras, justificação e luta pela justiça (PADILLA, 

2014, p.26). Em 1983, informa Padilla, novos encontros e declarações trouxeram o tema à 

pauta novamente. Na consulta de Wheaton, Illinois, em 1983, a declaração oficial emitida 

recuperou o postulado já colocado pelo PL, e superou o eterno problema da dicotomia, sem 

outorgar prioridade nem à evangelização nem ao compromisso social (cf. PADILLA, 2014, 

p.29). O próprio Padilla, entretanto, apresenta em seguida a fragilidade dessa declaração e sua 

pouca força para superar a dicotomia, trazida de volta na segunda edição do Congresso de 

Lausanne em 1989: 

Ainda que o convite a este Congresso fosse para “dar forma a uma nova 
visão da missão da igreja no mundo”, desde o começo era possível detectar 
que a preocupação central dos organizadores era, na verdade, reeditar a visão 
tradicional que isola a evangelização do resto da missão cristã. (...) Que essa 
era a intenção dos organizadores, com efeito, ficou evidente ao ser realizado 
o 2o Congresso Internacional sobre a Evangelização Mundial (Lausanne 2) 
em Manila, Ilhas Filipinas, em julho de 1989, e se reflete claramente no 
Manifesto de Manila – uma elaboração do Pacto de Lausanne 15 anos 
depois. Segundo este, “a evangelização ocupa o primeiro lugar porque nosso 
maior interesse é o evangelho, que todas as pessoas tenham a oportunidade 
de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador”. (PADILLA, 2014, p.30) 

Assim, portanto, ambos os documentos que analisamos colocaram a questão social 

dentro de um novo paradigma, mas a aceitação desse paradigma ainda se mostrava 

aprisionada dentro do conceito antigo, lutando por uma aterrissagem adequada aos contextos 

latino-americanos, legitimada pelos grupos religiosos de ambas as vertentes para ter 

condições de provocar as transformações que suas análises e experiências já haviam cansado 

de atestar. 

A participação política dos protestantes havia sido solicitada claramente no PL: 

“Afirmamos que a evangelização e o envolvimento sócio-político são ambos parte do nosso 

dever cristão” (PL 5). Em defesa desse direito à participação dos protestantes na política de 

seus países, Bonino reivindica: 

Insisto em duas coisas: direito e responsabilidade. Ninguém pode fazer 
objeção a essa participação: somos cidadãos de nossos países e não podemos 
aceitar que se pretenda desqualificar-nos ou excluir-nos, por qualquer razão 
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ou pretexto — e menos ainda por uma discriminação religiosa — de um 
direito que nos corresponde. Porém esse direito envolve uma 
responsabilidade. Como pessoas, recebemos da vida política uma série de 
serviços: proteção, leis que ordenos a convivência social, serviços de 
diversas ordens. Não podemos simplesmente deixar que "outros" se ocupem 
de tudo isso por nós. Ademais, como crentes temos também convicções 
sobre a vida, a justiça, o bem, a verdade, das quais temos que dar 
testemunho. Nós, evangélicos latino-americanos, negamos por muito tempo 
o nosso apoio à sociedade nesse aspecto. Graças a Deus, parece que 
começamos a reconhecê-lo. (BONINO, 2011, p.20) 

Bonino destaca três tentações dos evangélicos na política: utilizar o poder político a 

serviço da Igreja; a ilusão de que sejam incorruptíveis; crer que basta ser honesto e bem 

intencionado para ser bons políticos. Bonino ressalta que os evangélicos não foram 

preparados para administrar os bens públicos e, ao entrar na política despreparados, se tornam 

"idiotas úteis", ou pior ainda, "inúteis". (cf. BONINO, 2011, p.22). Para o autor, é possível 

buscar princípios éticos básicos que podem ser especificados em critérios de ação política: o 

bem estar de todos, incluindo as condições materiais, culturais e políticas para o 

desenvolvimento humano; a liberdade; a ordem, paz e cooperação entre diferentes setores da 

sociedade; a justiça, entendida como igualdade de oportunidades. A conclusão a que chega 

esse autor é que: 

O que se espera não é que os cristãos estabeleçam uma plataforma política 
própria ou organizem um partido político cristão mas que, por estes critérios, 
possam buscar sua própria colocação na vida política e contribuir para a 
mesma. Não é difícil ver nestes critérios uma orientação social-democrata ou 
um socialismo democrático, mas isso não necessariamente desqualifica o 
método empregado. (BONINO, 2011, p.28) 

O objetivo de Bonino é assinalar que nada do que envolve evangélicos e política é 

novidade. Segundo ele, as igrejas evangélicas e as pessoas dentro delas praticaram e 

participaram efetivamente, de diversas maneiras e experiências positivas ou negativas, da 

política de suas nações. Participação individual, destaque-se, como dever de cidadania, e não 

coletiva ou estrutural. Bonino desenvolve seu argumento citando a frase de Karl Barth, “Deus 

está sempre, apaixonada e incondicionalmente, de um lado, e só de um lado: contra os 

poderosos e os soberbos e com os pobres e humilhados.” E Bonino afirma: 

Obviamente, isto não significa que Deus "não ama" os ricos e poderosos, 
como muitas vezes — e não ingenuamente — se aduz para criticar "a opção 
pelos pobres". (...) Deus quer salvar os ricos e poderosos, mas esta salvação 
passa por sua relação com seus irmãos pobres e humilhados. (...) 

Talvez o ponto extremo destas responsabilidades da comunidade religiosa 
seja o da desobediência à lei. Indubitavelmente, quando o cristão e a 
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comunidade cristã percebe que uma lei é contrária à justiça, tem a obrigação 
moral de denunciá-la, de procurar anulá-la ou mudá-la, pelos meios 
fornecidos pelo "consenso" social expresso nas instituições vigentes. 
(BONINO, 2011, p.56) 

Encerrando este capítulo, lembramos o caminho percorrido até aqui. Colocando nossos 

documentos sob suspeita, procuramos as intencionalidades ocultas por trás dos discursos 

oficiais. Percebemos que respondem às condições do contexto histórico e ideológico a partir 

de uma motivação que poderia ser classificada como ação racional referente a valores 

segundo as categorias weberianas. No caso do protestantismo, observamos que esta ação 

poderia tender mais a uma ação afetiva, dada a ênfase com que faz sua autocrítica diante da 

situação sociopolítica latino-americana. Perseguimos o conceito de pobreza na resposta que os 

dois documentos dão à ideia de autonomia e liberdade; e no contexto sociopolítico e 

econômico das ideologias vigentes na América Latina. Finalizamos procurando sintetizar as 

duas respostas cristãs à questão social. No caso do catolicismo, a valorização da pobreza por 

meio do esvaziamento a exemplo do Cristo: a vocação para uma pobreza voluntária, ou seja, o 

rico tornando-se pobre. Observamos as contradições que mostram as orientações do Concílio, 

ainda muito recentes na época, não foram completamente incorporadas nas ações, inclusive 

do papa Paulo VI por ocasião de Medellín; das tendências a dominação do povo por parte das 

iniciativas dos sacerdotes até mesmo nas CEBs, consolidando uma divisão social que ainda 

coloca a autoridade hierárquica na posição de superioridade. No caso do protestantismo, 

percebemos a indignação diante da pobreza e a admissão de culpa e responsabilidade do 

protestantismo em contribuir para esse quadro de desigualdade. A pobreza é indecente, imoral 

e deve ser combatida, mas a contradição neste caso aparece quando se projeta a superação da 

injustiça apenas no plano de uma utopia ultraterrena, o que portanto, resulta por si só em um 

desestímulo a qualquer ação mais efetiva de mudança estrutural e mantém as soluções ainda 

no plano individual. A orientação implícita, portanto, no protestantismo do PL seria a de 

ascensão econômica e de inserção do pobre no cenário econômico.  

Diante de tais apurações, procuramos então encerrar nossa pesquisa sintetizando-as nas 

considerações finais. 
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Considerações Finais 
 

Atualmente é cada vez mais difícil distinguir uma teologia protestante do que seria uma 

teologia católico-romana ou ortodoxa. A afirmação feita por Barros em uma análise da 

teologia protestante latino-americana, em comparação com a católica em Medellín na década 

de 1960,  nos ajuda a evitar a cristalização de um esquema binário que poderia polarizar nossa 

análise das duas vertentes cristãs. Diz o autor: 

Na Alemanha, por exemplo, em que aspectos, ou, como se reconheceria que 
a teologia de Jürgen Moltmann é protestante e a de Hans Küng seria 
católica? Na América Latina, já desde os anos 1960, temos uma corrente de 
teologia que liga a fé e a vida concreta, a salvação trazida por Jesus e a 
caminhada de libertação das pessoas empobrecidas. Nessa linha, autores 
como Gustavo Gutiérrez, Juan Luis Segundo, Rubem Alves ou Richard 
Shaull dificilmente se distinguiriam por ser católicos ou evangélicos. Todos 
foram profundamente envolvidos por um clima ou um processo existencial 
que desde o começo dos anos 1960 tomou conta das Igrejas. (BARROS, 
2018, p.180) 

As teologias cristãs nas diferentes vertentes não divergiam tanto no conteúdo, assim 

como também enfrentavam o mesmo contexto sociopolítico e econômico que era imposto à 

população e suas lideranças eclesiais. Essa convergência de pensamento se expressou em 

múltiplos eventos em meados do século XX que buscavam o engajamento dos cristãos nos 

problemas sociais com a firme certeza de que o cristianismo poderia sim contribuir com a 

contemporaneidade, fosse pela sua inserção no mundo, fosse pela evangelização do mundo, 

desde que os cristãos em toda parte se comprometessem com os assuntos sociais e políticos 

entendendo-os como parte de sua missão.  

No capítulo I, observamos que a missão da Igreja, tanto no âmbito católico como 

protestante, estava mais identificada com a territorialidade, a confusão entre colonização e 

cristianização, o proselitismo e a expansão das igrejas. A pobreza no catolicismo era vista 

como um mal necessário, legitimada dentro de um sistema que mantinha os pobres na sua 

condição e estabelecia a Igreja católica romana como reguladora das ações sociais e, 

inclusive, das ações estatais. A solução para a pobreza, no caso do catolicismo, estava focada 

na assistência social da Igreja católica romana e do Estado. O protestantismo, nesse período, 

entendia a pobreza como fruto da contingência, e o questionamento de suas causas estava 

mais no nível individual do que no estrutural. O final do século XIX, entretanto, trouxe uma 
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nova visão marcada pela estrutura, por meio do evangelho social. O surgimento do 

movimento fundamentalista fez regredir essa abordagem, reforçando a dicotomia do 

evangelismo versus ação social que marcou a teologia protestante até meados do século XX. 

A solução para a pobreza, no caso do protestantismo, viria da conversão espiritual e do 

trabalho, ambos a partir da inciativa individual. No decorrer do século, o protestantismo 

apostou no projeto político iluminista de desenvolvimento tecnológico para alcançar esses 

objetivos e alcançar o mundo com a mensagem do evangelho. 

No capítulo II, iniciamos observando a preocupação pastoral por uma renovação 

teológica no catolicismo, que visava tornar a Igreja católica romana mais inserida na 

sociedade, e trouxe por contribuição de diversos teólogos a volta às fontes do cristianismo e o 

diálogo com a realidade presente nos documentos do Concílio Vaticano II. Em 1968, a 

conferência de Medellín fez aterrissar o Concílio Vaticano II na América Latina, fazendo 

eclodir uma Igreja católica romana mais propriamente latino-americana. No protestantismo, a 

década de 1960 foi marcada por assembleias, encontros, conferências. Em 1969 o CLADE 1 

em Bogotá, propiciou a organização da FTL, uma fraternidade de teólogos que passaria a 

fazer a reflexão teológica da missão da Igreja no contexto latino-americano. Em ambos os 

casos, a concepção de missão como Missio Dei, a continuação da missão de Deus, foi para o 

catolicismo e o protestantismo determinante de uma postura teológica em que a tarefa da 

Igreja no mundo incluía a responsabilidade com todas as circunstâncias históricas, políticas, 

sociais, pelas quais passam indivíduos e sociedade. As concepções de missão nas duas 

vertentes se aproximaram em torno do conceito de servir ao mundo, não para regular a 

sociedade nem para convertê-la, mas para se colocar diante dela em serviço humilde e assim 

sinalizar o reino de Deus na Terra. Percebemos que nos dois documentos cristãos, a pobreza 

estava inserida no plano de uma visão integral do ser humano, dentro do âmbito dos direitos 

humanos, e suas causas eram atribuídas a um “pecado” maior, mais abrangente, na essência e 

na cultura construída pelo humano e que, portanto, precisa ser combatido nesse nível também. 

As estruturas estão implícitas na questão da superação da pobreza. A solução apresentada, 

entretanto, também converge nas duas vertentes no sentido de não trazer uma orientação mais 

estrutural, permanecendo ainda no âmbito individual (protestantismo), e moral ou 

institucional (catolicismo). Um aspecto que destacamos nesse capítulo e de extrema 

importância para a análise que fizemos no capítulo seguinte foi a questão do contexto 

sociopolítico latino-americano e brasileiro em especial e que reverbera nos dois documentos 

moldando suas afirmações: a “ameaça comunista” e o regime militar de ditadura, que 

provocam a troca de posição ideológica entre as duas vertentes. Enquanto o catolicismo se 
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posicionava ao lado do governo, o protestantismo se manifestava mais progressista, exigindo 

mudanças sociais. O contexto das ditaduras militares em toda a América Latina a partir da 

década de sessenta impulsionou o protestantismo a um recolhimento diante do medo de seu 

valor maior, a liberdade religiosa; e o catolicismo reagiu com a adoção de discursos de 

revolução e libertação, e ações e atitudes de confronto com o poder estabelecido. 

Avançamos para o capítulo III procurando as implicações teóricas e práticas da nova 

visão da questão social, e uma sistematização das respostas das duas vertentes cristãs para a 

pergunta principal que abriga nosso objetivo neste trabalho, qual seja: pretende o cristianismo 

manter ou transformar as estruturas sociais? Qual a posição dos pobres para o cristianismo no 

campo econômico? Colocamos os dois documentos sob suspeita para encontrar as 

intencionalidades ocultas nas suas assertivas, e entendemos que as motivações de ambos se 

encontram no campo de uma ação social racional referente a valores. Uma tendência à ação 

social afetiva se sobressai no protestantismo do PL. Isso mostra uma alteração em relação à 

tendência anterior ao período dos documentos, que no catolicismo refletia uma ação social 

tradicional, enquanto no protestantismo uma ação social racional, referente a fins. 

Confrontados com nossas hipóteses, os achados de nossa pesquisa confirmam a transformação 

proposta pelos documentos, que convergem na intenção de trazer valorização aos pobres, mas 

que aparecem em direções opostas nas duas vertentes. Enquanto no catolicismo se assume 

uma postura de valorização da pobreza, em que se encoraja a Igreja a uma identificação com 

o pobre, tornando-se pobre para caminhar com ele na busca por mais dignidade, que tem na 

Teologia da Libertação sua expressão máxima, no protestantismo se rejeita a condição de 

pobreza na busca por inserir o pobre na estrutura social que lhe foi negada, especialmente no 

mercado de trabalho e no questionamento das estruturas, como expressa na Teologia da 

Missão Integral. 

Diante desses achados, tecemos algumas considerações finais que emergiram de nossa 

caminhada pelos documentos oficiais das igrejas cristãs. 

Primeira consideração: os dois documentos estudados são frequentemente celebrados 

como expressão de um novo paradigma na missão da Igreja. Em relação à pobreza, pudemos 

notar que os novos conceitos de missão, notadamente a missio Dei, já haviam aflorado 

décadas antes dos nossos documentos oficializarem esses conceitos. Documentos como o 

Credo Social Metodista, o Manifesto dos Ministros Batistas, as declarações das Conferências 

do CMI e de tantas outras consultas, no protestantismo, faziam afirmações muito mais 

incisivas do que o próprio PL. Se nos referirmos ao evangelho social, então, poderíamos 

recuar até mais de cinquenta anos em que as ideias de uma missão que engloba a 
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responsabilidade social em termos estruturais já haviam sido amplamente enfatizadas e 

praticadas. No catolicismo, as reflexões de teólogos como Yves Congar, Marie-Dominique 

Chenu, Karl Rahner, já sistematizavam um novo entendimento de missão e de relacionamento 

com o mundo que finalmente se oficializaram no Concílio Vaticano II. Fazemos questionar, 

portanto, se houve de fato um novo paradigma; se é pela oficialização que se define um novo 

paradigma; ou ainda, se o paradigma, novo no que diz respeito à missão da Igreja continua 

com a antiga postura em relação à pobreza. O fato é que um olhar para a atualidade pode 

mostrar que a pobreza continua a fazer vítimas como nunca; as tentativas de uma utopia 

comunitária com as CEBs reeditaram o patriarcalismo ou o matriarcalismo característicos da 

tradição sacerdotal (COMBLIN, 1996, p.156); o discurso da teologia da prosperidade 

contaminou inclusive as igrejas protestantes históricas na reivindicação de direitos à riqueza 

em vez de concentrar esforços em reduzir a pobreza. A opção preferencial pelo pobre, adotada 

por Medellín e Puebla, preconizada pela Teologia da Libertação, e com a qual a Teologia da 

Missão Integral continua apenas flertando, se mostrou insuficiente para promover 

transformações significativas na sociedade. Isso nos leva a mais uma consideração. 

Segunda consideração: questionamos a força da legitimação dos documentos oficiais. 

Vindos de cima, isto é, da hierarquia eclesial (no caso do catolicismo) ou intelectual (no caso 

do protestantismo), os documentos causaram uma revolução na época de sua promulgação, 

porque confrontavam a visão vigente de missão e traziam novos desafios para suas igrejas. A 

aceitação dos documentos, entretanto, não foi unânime em nenhum dos casos, e a aplicação 

de suas assertivas continua desafiando a práxis e a cosmovisão cristã em ambas as vertentes. 

No caso do catolicismo, a própria hierarquia na pessoa de dois papas que sucederam a Paulo 

VI, trouxe um retrocesso no que diz respeito à aplicação dos documentos do Concílio na 

América Latina. No caso protestante, o pavor de perder o valor primordial de “liberdade de 

religião” no contexto político das ditaduras militares abafou o PL a ponto deste somente 

chegar no Brasil, por exemplo, uma década depois de sua promulgação. As polarizações se 

acentuaram entre conservadores e progressistas em ambas as vertentes, até mesmo em um 

tema tão claramente “evangélico” como o da pobreza. Essa constatação nos conduz à próxima 

consideração. 

Terceira consideração: os pobres continuam aí, e, se levarmos em conta a expressão 

bíblica, “sempre estarão”. A pergunta que questiona se a pobreza pode ser superada continua 

soando diante da realidade latino-americana esperando uma resposta das igrejas cristãs quanto 

à concepção de pobreza e as ações concretas da Igreja diante dessa realidade. As respostas 

que encontramos foram, grosso modo, no caso do catolicismo, tornar-se (quase) pobre; e no 
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caso do protestantismo, tornar-se (quase) rico. No entanto, nem o catolicismo tornou seus fiéis 

mais pobres, nem o protestantismo tornou seus fiéis mais ricos (pelo menos nem todos), o que 

aponta para o fato de que as soluções propostas não tiveram um caráter estrutural, ou não se 

concretizaram de forma a provocar uma transformação estrutural, passados em torno de 

cinquenta anos desde a promulgação dos documentos.  

Retornando à metáfora que deu nome a esta dissertação e da qual tratamos no capítulo 

II, arriscaríamos ressaltar dois aspectos na narrativa bíblica em que este texto se situa: 

primeiro, o dinheiro do perfume não foi dado aos pobres; segundo, o que Jesus valorizou foi o 

serviço prestado àquele que mais precisava, isto é, o próprio Jesus na iminência de sua morte. 

É questionável se a Igreja conseguiu capturar o sentido dessa proposta; talvez ainda seja 

necessário mais um tempo de caminhada na esperança de um novo paradigma teológico que 

venha motivar os cristãos a desencadear ações efetivas e afetivas, que impeçam o crescimento 

desse enorme abismo que se aprofunda entre ricos e pobres. 
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