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Questionamentos intrigantes de um bispo emérito: formação para viver a Fé¹ 
+ Antonio Possamai, SDB 

A procura de caminhos para reavivar ou criar as Pastorais Sociais 
 Começarei abordando um assunto que me é muito caro e no qual fui acreditando à medida que 
ia conhecendo os problemas do povo e estudando os documentos mais recentes da Igreja a começar do 
Concílio Vaticano II. Estou convencido que não teremos nunca pastorais sociais se não conhecermos 
Jesus Cristo e nossa Igreja. 
 Vamos às raízes: sempre senti muita resistência e até mesmo rejeição quando nas catequeses, 
homilias, pastorais e cursos abordava algum tema social ou político. Vi que diversos católicos até 
abandonaram nossa Igreja, como também vi pessoas saindo da igreja quando abordava algum tema 
com roupagem política. Havia maior aceitação da parte dos católicos que tinham vivido a experiência 
das Comunidades Eclesiais de Base e dos Grupos de Reflexão. Estes tinham sido beneficiados por um 
processo de educação para viver a fé. Os que rejeitavam estavam acostumados a uma fé vivida na 
“capela”, a saber, a atos meramente devocionais, sem compromissos com a causa do Reino de Deus. 

Formação de lideranças comunitárias – Araçuaí-MG. Foto: José Carlos Pereira 

 
Formação: não educamos nosso povo para viver na fé 

Entro aqui no ponto que eu chamo de um dos pecados muito graves da nossa Igreja: não 
educamos nosso povo para viver a fé tanto na dimensão social e política, como na dimensão 
verdadeiramente religiosa.  Continuamos persistindo na prática de uma catequese muito limitada, 
restrita  e superficial: só para crianças e adolescentes e em vista dos sacramentos da 1ª Eucaristia e da 
Crisma; e assim mesmo não é uma catequese que leve estas crianças a VIVER A FÉ em todas as 
circunstâncias da vida. E não fazemos uma catequese para adultos; nem sempre nossas homilias são 
formadoras de convicções de fé; muito dificilmente abordamos assuntos sociais ou políticos tanto nas 
catequeses como nas pastorais. Enfim, não educamos para VIVER A FÉ. 
Concílio Vaticano II e Comunidades Eclesiais de Base  

Em nossa Igreja mais recente herdamos do Concílio Vaticano II uma nova visão de Igreja que é 
fruto em grande parte da reflexão de grandes teólogos e biblistas, de manifestações de grupos de 
católicos que acreditavam e sentiam a necessidade de mudanças. Desta forma, sem querer, prepararam 
a as condições para aquele Concílio. Cito alguns destes grupos: Ação Católica, Movimento Bíblico, 
Movimento Litúrgico, Movimento teológico e outros.   

1- texto originalmente publicado no Boletim VAI VEM, 117, Ano 28 - SPM - 2016 
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 O santo Papa João 23 bem que entendeu o tempo e escutou 
estes clamores. E disse aos que questionavam o porquê de um 
Concílio com a afirmação que havia MUITO MOFO na Igreja e que era 
necessário que nela entrassem NOVOS ARES, mais puros. Pois bem: já 
durante o Concílio começaram a soprar estes novos ares e chegamos 
a viver o bom tempo de uma nova Igreja ousada, exuberante, criativa, 
profética, martirial.  

Para nós, da América Latina aconteceram as Conferências de 
Medellim e de Puebla. Surgiu a Teologia da Libertação. O Espírito 
Santo enviou bispos que entenderam o que o Espírito dizia às Igrejas 
e partiram para a ação. Surgiram diversas Escolas para formação 
Social, Política, Eclesial, Litúrgica, Teológica. Destaque especial 
merecem as COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE. 

Porque eram tempos de VERDADEIRO SEGUIMENTO DE 
CRISTO, tivemos muitos mártires, além de muitas perseguições a 
bispos, padres, religiosas consagradas e leigos. Entretanto, é bom 
saber que as perseguições só acontecem quando há este seguimento 

radical de Cristo. Isto sempre aconteceu na vida dos profetas. 
Imigrantes latino-americanos – Foto Douglas Mansur 
 
Doutrina social da Igreja, formação de lideranças e dignidade humana 
 E volto ao tema da formação. Dizia, e repito, que não temos um processo de EDUCAÇÃO DA FÉ 
na nossa Igreja. Apenas procuramos “amansar” ou “domesticar” nosso povo, seguir os costumes 
tradicionais. Não o educamos para VIVER A FÉ, para lutar em defesa de todas as exigências do 
evangelho. 
 Falava da catequese para crianças e adolescentes. Vamos adiante e pergunto: em nossas 
dioceses, investe-se na formação do laicato? Atualmente, como continuam sendo formados os nossos 
seminaristas, futuros padres? Devo dizer, por experiência vivida quando os seminaristas de Ji-Paraná 
frequentavam o Seminário de Porto Velho: Como foi difícil conseguir que a DOUTRINA SOCIAL DA 
IGREJA, principalmente da Amazônia, fosse ao menos conhecida! Seus documentos nem mesmo 
existiam na biblioteca! E vem a pergunta: que padres comprometidos com a educação social do povo 
teremos? Que padres capazes de analisar eticamente o tempo que estamos vivendo atualmente no 
Brasil?                   
 Do jeito como as coisas andam teremos e estamos tendo nossas paróquias voltadas “para 
dentro”: missas, paramentos vistosos e ricos, sacramentos, novenas, festas, quermesses... 
Convenhamos, é uma forma mais fácil de ser Igreja, mas não é uma Igreja “discípula missionária”. É uma 
Igreja que não incomoda.   
 Cito aqui uma passagem do Documento de Aparecida (362): A Igreja necessita de uma forte 
comoção que a impeça de se instalar na comodidade, no estancamento e na indiferença, à margem dos 
sofrimentos dos pobres do Continente. Necessitamos que cada comunidade cristã se transforme num 
poderoso centro de irradiação da vida em 
Cristo. Esperamos em novo Pentecostes 
que nos livre do cansaço, da desilusão, da 
acomodação ao ambiente; esperamos 
uma vinda do Espírito que renove nossa 
alegria e nossa esperança. Corremos o 
risco de sermos uma Igreja indiferente, 
ou, como diz o livro do Apocalipse, uma 
Igreja nem fria e nem quente. E o nosso 
papa atual por diversas vezes repetiu que 
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a INDIFERENÇA é um dos maiores pecados do nosso tempo. 
 Diante deste forte apelo da nossa Igreja, como devem responder as lideranças das nossas 
dioceses e comunidades paroquiais? Como devem sentir-se interpelados os CONSELHOS DIOCESANOS E 
PAROQUIAIS DE PASTORAL?  
 Sinto em mim grande sofrimento quando vejo nossos Conselhos reunirem-se raramente e 
apenas para tratar de assuntos marginais, periféricos: dinheiro, paredes, mais uma sala, pinturas das 
paredes, meios para arrecadar mais, etc. E onde ficam as preocupações com os sofrimentos do povo? E 
onde ficam as populações mais pobres das periferias das nossas cidades? E onde fica este povo que 
continua tendo que migrar porque o latifúndio vai avançando? Apenas preocupando-se em marcar 
presença nos velórios ou enterros ou em celebrar missas de formatura? Desculpem, mas é esta a triste 
realidade na imensa maioria das nossas comunidades eclesiais. Conheço paróquias que passam anos 
sem dar sequer um curso de formação para o povo. E conheço dioceses que até rejeitam formação para 
temas sociais ou políticos. O que fazer para que nossa Igreja se comprometa com uma formação para 
viver a fé? 

  Comunidades Eclesiais de Base e convivência com o Semi-árido na Paraíba. Foto Arquivo SPM-NE 

 
 Sugiro alguns caminhos: 1. Parem de se deformar lendo as revistas que estão a serviço da morte 
ou assistindo programas de televisão que mentem: Veja, Época, Isto é, Caras, Folha  de São Paulo, o 
Estado de São Paulo, Globo, programas de televisão que deformam as mentes e as consciências. Até 
mesmo canais católicos, que nem sequer mencionam as Pastorais Sociais da Igreja, as Campanhas de 
Fraternidade, as lutas para salvar a vida dos povos indígenas, negros, quilombolas, sem terra, sem teto, 
que abrem grandes espaços para os “padres cantores” que cantam somente cantos desprovidos de 
qualquer mensagem evangélica e destituídos de séria fundamentação teológica.   
 A Amazônia tem fama de ser uma região onde impera impune a corrupção política e empresarial. 
E nossa Igreja espanta pelo silêncio. Procurem acessar SITES mais sérios: IHU, Carta Capital, Agência 
Carta Maior, Adital... Procurem conhecer os ensinamentos da Igreja: Vaticano II, Encíclicas e Exortações 
Apostólicas Papais. Já leram a Encíclica LAUDATO SI, a Exortação Apostólica A ALEGRIA DO EVANGELHO? 
Infelizmente nossas lideranças não conhecem as Publicações da CNBB: Diretrizes, Documentos, 
Pronunciamentos sobre temas sociais ou políticos, Cartas. Criticam a CNBB, mas não conhecem seus 
documentos referentes à Política e ao Social. 
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Pastoral do Migrante em Missão Popular no Vale do Jequitinhonha – Minas Gerais. Foto: Arquivo SPM 

  
Mas, porque A Pastoral Social é necessária?  
 Por diversas razões. Apresento algumas. Porque 1. O conteúdo de toda mensagem bíblica, desde 
o Antigo Testamento, nos ensina que Deus foi educando seu povo para que defendesse a vida. Podem 
ler o Livro do Levítico, de Amós, diversos capítulos de Ezequiel e outros. O Novo Testamento é ainda 
mais claro. Jesus veio para tornar a LEI mais perfeita. Vejam Mateus 5.6 e 25, entre tantas passagens. 2. 
Não é possível ser cristão sem defender a vida dos mais pobres. Valeria a pena conhecer as muitas 
catequeses dos Santos Padres da Igreja dos primeiros séculos. 3. A Amazônia não tem boa fama no que 
toca ao social e ao político. Analisem que tipos de governantes tivemos e continuamos tendo, com 
poucas exceções. Governadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores, vereadores e 
outros. 4. A região foi conquistada massacrando diversos povos indígenas, ribeirinhos, povos 
tradicionais, quilombolas... 5. A Reforma Agrária não foi feita. CIMI e CPT carecem de pessoas engajadas 
nas suas causas. 6. A região foi, e continua sendo espoliada das suas riquezas naturais: minerais, 
vegetais e agora fluviais (os rios estão servindo para beneficiar os interesses econômicos do sul 
canalizando para lá a energia produzida). 7. As usinas hidroelétricas foram sendo construídas e outras 
são projetadas numa total agressão aos direitos do povo que vivia e vive dos rios. 8. O povo não para de 
migrar porque vai sendo expulso pela soja, pelo boi, pelos defensivos agrícolas. 9. As águas e o solo vão 
sendo contaminados pelos agrotóxicos. 10. As doenças se proliferam, principalmente o câncer, devido 
aos venenos jogados do ar ou da terra. 11. O sistema de saúde é vergonhoso. 12. A educação é precária. 
13. Porto Velho cresce (incha!) por todos os lados. Constroem-se grandes conjuntos habitacionais do 
programa MINHA CASA, MINHA VIDA, verdadeiras gaiolas, ofensivas à família, carentes de áreas de 
laser, de escolas, de transporte, de saneamento básico e outros benefícios. 14. As ruas continuam 
esburacadas e o esgoto correndo por elas; 15. As penitenciárias são escolas de formação dos presos 
para a prática de mais crimes... E outros males que vocês bem conhecem. E diante de uma realidade tão 
deprimente, espanta o silêncio das nossas Igrejas. 
 Diante de tudo isto, porque as PASTORAIS SOCIAIS não são aceitas? Tudo o que elenquei acima e 
muito mais, são agressões à vida tanto humana como de toda a criação. E onde fica o ensinamento de 
Jesus Eu vim para que todos tenham vida? 
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 Afinal, o que são as Pastorais Sociais? São 
a presença solidária da Igreja junto às pessoas e 
situações onde a dignidade e a vida são negadas 
ou ameaçadas. Seguindo o caminho de Cristo 
expressam o amor preferencial de Deus pelos 
humildes e pobres. As Pastorais Sociais são vozes 
proféticas do Reino de Deus. Elas questionam as 
estruturas injustas da sociedade, indo às causas 
dos problemas sociais. Procuram responder com 
ações transformadoras, que se identificam com 
atitudes complementares e interligadas. Podemos 
dizer que as Pastorais Sociais são um tesouro e 
precisam ser cuidadas e cultivadas como um dom 

de Deus à sua Igreja e a todo o seu povo.     
Mulher e seu neto carregando lenha no sertão mineiro. Foto: José Carlos Pereira 

 
  No Brasil as Pastorais Sociais são muitas. Vou elencá-las: Cáritas Brasileira; Pastoral da Criança; 
Comissão Pastoral da Terra; Comissão Brasileira de Justiça e Paz; Ibrades; Ceris; Pastoral do Menor; 
Pastoral da Sobriedade; Pastoral Operária; Serviço Pastoral dos Migrantes; Pastoral da Saúde; Pastoral 
Carcerária; Pastoral da Mulher Marginalizada; Pastoral Afro-Brasileira; Pastoral do Povo de Rua; Pastoral 
da Pessoa Idosa; Pastoral da Aids; Setor das Pastorais da Mobilidade Humana; Pastoral dos Pescadores; 
Pastoral do Nômades. Vejam quais são as mais urgentes para as suas dioceses. E tenham a OUSADIA e a 
CRIATIVIDADE que recomenda nosso Papa para implantá-las ou revigorá-las. E agora? Vejamos um 
pouco da nossa história no que toca a este assunto. É visão minha pessoal. Pode ser que haja outras 
leituras da história.  

Desde o Papado do João XXIII com o Concílio Vaticano II aconteceu, principalmente na América 
Latina, uma grande explosão na Igreja que privilegiou uma leitura diferente da história, aquela narrada e 
vivida pelos vencidos. Movida pelo Espírito Santo, deu grande destaque à dimensão social e política da 
fé. Multiplicaram-se as Pastorais Sociais. Em muitas dioceses foi dado muito apoio ao sindicalismo, às 
associações de classe e aos movimentos populares e também às CEBs. E a Teologia da Libertação tive 
nisto grande influência. 
 Este tempo abençoado durou até o final do Pontificado de Paulo VI. A partir daí, entramos num 
tempo de “hibernação”. Um prolongado inverno foi esfriando e até matando aquele fogo. Privilegiou-se 
uma Igreja voltada para dentro. Aconteceram intervenções e mesmo condenações de Roma sobre 
pessoas e instituições. Foram privilegiados os movimentos religiosos em geral desligados dos 
sofrimentos do povo. Foram nomeados bispos preferencialmente tirados de seminários, cátedras 
universitárias e movimentos religiosos carentes de vivência entre o povo das periferias. E chegamos aos 
dias atuais: uma Igreja calada, pouco profética.                                 Povos indígenas reivindicam direitos 
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 Mas, o Espírito Santo 
que fez nascer a Igreja em 
Pentecostes, explodiu 
novamente. A Igreja 
começou a falar línguas 
diversas, a saber, as línguas 
do povo injustiçado, 
marginalizado, ou, como 
repete o Papa Francisco, um 
povo descartado. Fomos 
presenteados com o Papa 
Francisco, tomado do meio 
do povo em favor do povo, 
que em sua vida viveu as 
dores do povo, que busca a 
libertação do povo. Que 
prega a urgência de uma 
IGREJA POBRE PARA OS POBRES.               Missão Popular junto à famílias de migrantes – Foto: Arquivo SPM 
Novos ares respiramos e a esperança está voltando, mesmo que haja poderosos opositores. 
 Entre tantos testemunhos e sinais, quero me referir à sua iniciativa de convocar uma reunião 
com os líderes mundiais dos Movimentos Populares, nas dependências do Vaticano. Quando da sua 
recente visita à Bolívia encontrou-se novamente com líderes de Movimentos Populares. Fez um longo 
discurso de apoio, de incentivo, deixou-lhes palavras de encorajamento. Vou terminar esta longa 
exposição tomando alguns pensamentos que ele deixou naquele discurso: 
 
 “Um pobre que morre de frio e de fome hoje não é notícia, mas se as bolsas das principais capitais do mundo descem 

dois ou três pontos arma-se o grande escândalo mundial”. 
 “O futuro da humanidade não está unicamente nas mãos dos grandes dirigentes ou das grandes potências: as elites. 

Está nas mãos dos Povos”. 
 (Em relação à colonização latino-americana) “Peço humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria Igreja senão 

por todos os crimes contra os povos originários, durante a chamada conquista da América “. 
 (Sobre o sistema econômico) “Este sistema já não se aguenta, não o aguentam os camponeses, não o aguentam os 

trabalhadores, não o aguentam as comunidades, não o aguentam os povos e a terra também não”. 
 (No Paraguai) “Quero reconhecer o papel assumido pela mulher paraguaia durante os momentos dramáticos da 

História. Levaram o maior peso, souberam desenvolver as suas famílias e o seu país”. 
 “Podes ir à missa aos domingos, mas se não tens um coração solidário e não sabe o que acontece no teu país, a fé está 

doente e está morta”. 
 “Quando a política se deixa dominar pela especulação financeira, se rege unicamente pelo paradigma tecnocrático 

utilitarista da máxima produção e não poderá resolver os grandes problemas que afetam a humanidade”. 
 

Imigrantes reivindicam direitos. Foto: Arquivo SPM 

     

Expediente 

 


