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TEOLOGIA: Theo (Deus) + Logia (Saber) = Conhecimento acerca de Deus. 

PASTORAL: Deriva de Pastor; Ação pastoral é a ação eclesial, a ação da Igreja. 

MINISTÉRIO: Do latim Ministerium; Do grego Diakonia = Serviço. 
 

A Igreja, enquanto instituição divina e humana, é também fator cultural. Consequentemente, 
a ação pastoral, permeada pela graça de Deus e pelo dinamismo do Espírito Santo, não deixa de ser 
também uma ação humana. Ao responder pastoralmente aos desafios de seu contexto, 
inevitavelmente irá configurar determinados modelos de ação, modelos eclesiológicos (modelos de 
Igreja e de ação pastoral). De fato, em cada época da história, a Igreja se depara com desafios 
concretos e questionamentos distintos aos quais deve responder. Ela o faz dentro das condições 
culturais e possibilidades pastorais de cada época. Na trajetória histórica da Igreja pelo menos 
quatro modelos de ação e de Igreja podem ser identificados: 
 

• Ação Profética – A Igreja como Mãe / Mistério de Comunhão (Primeiros séculos) 
Esse modelo de ação e o modelo eclesiológico decorrente dele são típicos da Igreja antiga, que 

compreende todo o período patrístico (do século II ao início do século VII no Ocidente e século VIII 
no Oriente), ainda que, com o advento da era constantiniana (século IV) e do agostinismo (século 
V), já comece a se desenhar o modelo de “cristandade”. O modelo eclesiológico desse período é 
concebido a partir da ação. O modelo do período seguinte se sobreporá a ela. 
 

• Ação Sacramental – A Igreja como Rainha / Cristandade (A partir de Constantino) 
Esse modelo tem suas raízes no giro constantiniano do século IV e no agostinismo do século V. 

O primeiro significou uma profunda mudança na vida da Igreja, tanto em sua concepção interna 
como em sua configuração externa. Ficaram para trás a intolerância, a ilegitimidade e a perseguição. 
O eclesial, o império e o geográfico começariam a tecer laços que configurariam o modelo eclesial 
da cristandade medieval. O segundo fator - o agostinismo - fará da civitatis Dei (cidade de Deus) o 
horizonte de um modelo que legitimará, por um lado, a intervenção do Estado na vida da Igreja e, 
por outro, a Igreja como suporte ideológico do Estado. 
 

• Ação organizadora da coletividade – A Igreja como Sociedade Perfeita / Instituição 
Tal período compreende dois momentos distintos, dentro de um mesmo projeto apologético: o 

primeiro faz frente à Reforma Protestante com a Contra-Reforma católica; o segundo, tomando 
posição diante da Modernidade, promoverá a emancipação do ser humano e do mundo em relação 
a teocracia reinante. Dois Concílios teceram o modelo eclesiológico desse período: o Concilio de 
Trento e o Concílio Vaticano I. Um colocando de pé um movimento em prol de uma “segunda 
esclolástica” e o outro, de uma “terceria escolástica”, o que realmente acontecerá. 
 

• Ação Participativa – A Igreja como Povo de Deus (Concílio Vaticano II) 
A pastoral de conjunto e a eclesiologia “Povo de Deus” caracterizam o período de pós-

cristandade oficializado pelo Concilio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II a Igreja poderia ser 
representada por um modelo piramidal, no qual o Papa, Bispos e Padres são os intermediários entre 
Deus e a humanidade, mediadores das graça divina. O clero, portanto, é a “casta” privilegiada, que 
encabeça a pirâmide eclesial, enquanto o povo permanece alheio, de certa forma alienado, vivendo 
um cristianismo meramente sacramental e sem consequências práticas e transformadoras da 
realidade. Com a reflexão promovida pelo Vaticano II, a Igreja passa a ser vista como Povo de Deus, 
todo ele participante, de diversos modos, da missão da Igreja, continuadora da missão de Cristo. O 
novo modelo eclesial proposto é o modelo da Comunhão e da Participação. Nele os leigos assumem 
um papel ativo/consciente, com uma missão própria e insubstituível. 



                   A IGREJA DE ONTEM... ...E A IGREJA QUE QUEREMOS HOJE! 

 
 
Os leigos devem, portanto, como cidadãos do Reino de Cristo e membros do Povo de Deus 

(é o que significa a palavra leigo) assumir seus deveres no serviço do Evangelho. 
“Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja: graças a eles a Igreja é o 

princípio vital da sociedade humana. Por isso, especialmente eles devem ter uma consciência sempre 

mais clara não somente de pertencerem à Igreja, mas de serem Igreja, isto é, a comunidade dos fiéis 

na terra sob a direção do Chefe comum, o Papa, e dos Bispos em comunhão com ele. Eles são a 

Igreja.” (Papa Pio XII) 
Os leigos, assim como todos os outros membros da Igreja, participam pelo Batismo da 

Tríplice Missão do Cristo: Sacerdote, Profeta e Rei! 
 
CRISTO SACERDOTE: DO LATIM, SACERDOS = AQUELE QUE OFERECE DONS (SACRIFÍCIOS) 
(sacrum+facere = fazer santo, separar para Deus) 
 

Cristo é o Sacerdote, Único e Verdadeiro, da Nova e Eterna Aliança que o Pai firmou com seu 
Povo. O sacerdócio do Antigo Testamento é todo ele prefiguração do Sacerdócio de Cristo. 

É Ele quem reconciliou todas as coisas, pelo seu próprio sangue, pela sua Cruz e Ressurreição, 
fazendo de nós um Povo Santo para Deus, seu Pai. 

“Pois Deus quis fazer habitar Nele toda a plenitude e, por Ele, reconciliar consigo todos os 

seres, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz, por meio Dele, por seu sangue derramado 

na cruz.” (Col 1,19-20) 
“Quanto a nós, temos um Sumo Sacerdote eminente, que atravessou os céus: Jesus, o Filho 

de Deus.” (Heb 4,14) 
 
CRISTO PROFETA: PROFETA = PORTA-VOZ DE DEUS 
 

O Profeta é aquele que anuncia a Palavra de Deus, denuncia o pecado e injustiça dos homens, 
aponta’ para as consequências dos erros humanos, da infidelidade à Aliança, e conclama o povo à 
conversão. 

Cristo é o Profeta do Pai por excelência. Ele não é só o Porta-Voz do Senhor. Ele é a própria 
Palavra de Deus que se fez carne. 

Jesus Cristo anunciou com a vida e a palavra o Reino de Deus, ao mesmo tempo em que o 
inaugurou entre nós. 

“Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando a Boa Nova de Deus: 

'Completou-se o tempo, e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na Boa Nova!'” 

(Mc 1,14-15) 



“...O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção, para anunciar 

a Boa Nova aos pobres... Hoje se cumpriu esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir... Em 

verdade vos digo: Nenhum Profeta é bem recebido na sua própria terra.” (Lc 4,14-24) 
 
CRISTO REI 
 

Jesus Cristo, Messias (Ungido) do Pai, é o verdadeiro Rei do qual a humanidade necessita. 
Seu reinado é diferente dos reinados do mundo. Sua autoridade provém da fidelidade com 

que vive a Palavra de Deus por Ele proclamada. Sua força é o Serviço. 
Enquanto o povo de Israel aguardava a chegada de um Messias guerreiro, autoritário, que 

destruísse por meio da força os inimigos do povo, Jesus se mostrou um Messias pacífico (Príncipe 

da Paz: Is 9,5), humilde e servidor. 
Jesus é de fato o Messias. Um Messias (In)esperado. 
“Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo...” (Jo 18,36) 
“Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes 

fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entrte vós seja 

aquele que vos serve.” (Mt 20,25-26) 
 
BATISMO: FONTE DA MINISTERIALIDADE DA IGREJA 
 

“Fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo Batismo, foram constituídos como povo de Deus 

e assim, feitos participantes, a seu modo, do múnus sacerdotal, profético e régio de Cristo, são 

chamados a exercer, seguindo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a 

Igreja cumprir no mundo.” (Código de Direito Canônico, Cânon 204,1) 
É por meio do Sacramento do Batismo que todos se tornam participantes da Tríplice Missão 

de Cristo: Sacerdote, Profeta e Rei. (Tríplice Múnus) 
Nas águas do Batismo somos configurados à Cristo, enxertados na Videira Verdadeira que é 

Ele, feitos membros da Igreja, cidadãos do Reino do Pai, Povo da Aliança. 
Pela graça batismal somos feitos também sacerdotes, profetas e reis. 
Como Igreja somos continuadores da Missão de Cristo. 
O Leigo participa da missão sacerdotal de Cristo (sacerdócio comum dos fiéis) pela 

santificação de sua vida, na prática do Evangelho, na vivência da Oração, na celebração dos 
Sacramentos da Fé. 

O Leigo deve buscar a santificação de sua vida, bem como colaborar para a santificação das 
realidades do mundo, na família, comunidade e sociedade. Levando tudo e todos a Deus. 

O Leigo é profeta quando proclama a Palavra de Deus, quando transmite a fé, quando a 
testemunha diante dos homens no seu dia-a-dia, quando denuncia a injustiça, a maldade e o pecado 
presentes entre nós e busca a transformação do mundo à luz do Evangelho de Cristo. 

Somos reis, com Cristo nosso Rei, pois participamos desde já do seu Reino. O Reino de Cristo 
consiste no serviço fraterno e na comunhão. É vivendo conforme o modelo de Cristo, que veio para 
servir e dar a sua vida por todos, que construiremos já na terra o Reino dos Céus: 

“Reino da verdade e da vida, Reino da santidade e da graça, Reino da justiça, do amor e da 

paz!” (Prefácio da Missa de Cristo-Rei) 
O cristianismo não é uma mera doutrina ou simplesmente um modo de pensar ou de ver a 

vida. É antes de tudo um comportamento, um modo de ser, de viver e agir, transformado pelo 
encontro pessoal com o Deus da Vida, na pessoa de Jesus Cristo. 

A salvação não consiste somente em conhecer a vontade de Deus, mas em colocá-la em 
prática na vida pessoal e comunitária. 



Assumindo a missão recebida no Batismo nos depararemos com as exigências de uma ação 
concreta (pastoral), que pede uma resposta dada concretamente sob a forma de serviço 

(ministério). 
Os ministérios na vida da Igreja são serviços preciosos, de importância vital, para o 

cumprimento da missão eclesial, seja em favor da própria comunidade de Fé, a Igreja (Missão Ad 

Intra: Para os de dentro), seja na transformação das realidades humanas à partir do Evangelho 
(Missão Ad Extra: Para os de Fora). 

Os ministérios exercidos na Igreja podem ser vistos como originários na tríplice missão de 
Cristo, da qual participamos pela graça batismal. 
 
O MINISTÉRIO DA PALAVRA: A PASTORAL PROFÉTICA 
 

O Ministério da Palavra tem como objetivo levar os interlocutores (receptores) da ação 
evangelizadora da Igreja a entrarem em contato com a Revelação Divina, com o Evangelho de Cristo, 
com a Palavra de Deus feita carne. 

Uma vez estabelecido o vínculo vital da pessoa com a Palavra de Deus, cabe à Igreja, em 
todos os seus membros, acompanhar e nutrir a fé dos cristãos através de um itinerário dinâmico. 
 

� Pelo Testemunho (Martyría) – Que busca mostrar a fé proclamada na coerência da vida. 
� Pelo Anúncio (Querigma) – Que consiste em provocar o encontro e a experiência 

fundamental com Cristo, seu Amor e sua Palavra. 
� Pela Catequese (Didaskalia) – Aprofundamento do Anúncio, educação e crescimento na fé 

e na vida comunitária, promovendo o testemunho. 
� Pela Teologia (Krísis) – Formação que capacita, na maturidade cristã, a “dar razões à própria 

fé e esperança”. 
 

Não só o clero, mas também os leigos são responsáveis pelo serviço da Palavra, devendo 
eles, portanto, desempenhar um papel de protagonistas da evangelização. 

De fato, “ensinar alguém, para o trazer à fé, é dever de todo o pregador e, mesmo, de todo 

o crente.” (Santo Tomás de Aquino) 
 
O MINISTÉRIO DA LITURGIA: UM POVO SACERDOTAL 
 

Juntamente com a pastoral profética e a pastoral da caridade, a pastoral litúrgica integra o 
tria munera Ecclesiae (Tríplice Missão da Igreja). 

Na perspectiva cristã, Liturgia é Ação: Algo que se faz. 
A liturgia não esgota a ação da Igreja, não é toda a ação da Igreja, mas que, juntamente com 

outras ações, constitui o fundamento da Igreja e de seu Ser. 
A Liturgia Cristã é a celebração do Mistério Pascal de Cristo, sua Vida, Morte e Ressurreição, 

sempre atuais no Hoje da Liturgia por obra do Espírito Santo, o qual atua com poder. 
A liturgia é atualização da obre redentora de Cristo, o Sacerdote por excelência do pai, por 

meio da qual os fiéis são santificados e experimentam as primícias do Reino. 
Dentro da ação litúrgica da Igreja estão: 

 

� A celebração dos Sacramentos – Sinais da Graça Divina que santificam a comunidade e 
alimentam a Fé e Esperança. 

� A Oração Cristã – Sobressaindo a Liturgia das Horas como o exemplo fundamental da oração 
eclesial. Além da oração pessoal, rezar liturgicamente, em comunidade, é sempre o melhor 
modo de se discernir a vontade de Deus. A oração cristã deve sempre provocar uma ação 
cristã; E esta última deve estar fundamentada na prática da oração. 

� A Pregação e a Homilia – Que decorrem da centralidade da Palavra na ação litúrgica. 
 



Os critérios básicos que devem orientar a ação litúrgica da Igreja são: que seja sempre uma 
ação de toda a assembleia celebrante (uma vez que os fiéis leigos não devem mais permanecer 
alheios ao que se celebra, como meros expectadores, mas assumir um protagonismo litúrgico-
celebrante); que seja compreensível para todos; e que não seja mera recitação mecânica de um rito, 
mas que leve a uma sintonia entre a vida e o mistério celebrado. 
 
O MINISTÉRIO DA CARIDADE: SERVIR É REINAR! 
 

A Pastoral da Caridade é como que o 'pólo' da tríplice missão eclesial, uma vez que manifesta 
em ação a Palavra proclamada pela ação profética da Igreja e concretiza o que é celebrado pela 
liturgia. Seguidor de Jesus Cristo não é aquele que meramente diz: “Senhor, Senhor”, mas quem 
“faz” a vontade do Pai (Mt 7,21). 

“Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu 

irmão, ao qual vê, não pode amar a Deus, a quem não vê!” (1Jo 4,20) 
A pastoral da Caridade engloba dois aspectos complementares: 

 

� O Serviço: A diakonia, enquanto serviço, atualiza o lava-pés da Quinta-feira Santa, na 
dedicação concreta a Deus nos irmãos, em especial aos mais pobres. A expressão do serviço 
fraterno é busca pela realização do Reino de Deus. Deve manifestar a opção preferencial 
pelos pequenos, pobres, sofredores, excluídos e marginalizados do mundo. A Igreja está à 
serviço também das realidades humanas, buscando com sinceridade colaborar para a 
construção de um mundo novo, mais fraterno, justo e solidário. 

� A Comunhão: Quanto à koinonia, por uma lado é o testemunho da vivência da caridade entre 
irmãos, e ao mesmo tempo é o apoio de toda pastoral do serviço da Igreja. O fundamento 
de toda comunhão eclesial está no Mistério da Trindade (Comunhão Plena no Amor), ideal 
de vida de toda comunidade cristã. A comunhão vivenciada concretamente pela Igreja é sinal 
que antecipa e edifica entre nós a utopia do Reino de Deus, no qual toda a humanidade 
estará reunida, na fraternidade, em torno do Pai comum. 

 

A Igreja dos Atos dos Apóstolos é exemplo de vivencia das dimensões do serviço e 
comunhão, fundamentados na proposta evangélica da Caridade: Amor ao Próximo! 

“A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias 

as coisas que possuía, mas tudo entre eles era colocado em comum.” (At 4,32) 
 
OS MINISTÉRIOS ORDENADOS: A SERVIÇO DA UNIDADE 
  

Os Ministérios Ordenados são aqueles conferidos por meio do Sacramento da Ordem. 
Por meio deste Sacramentos, “a missão confiada por Cristo aos seus Apóstolos continua a 

ser exercida na Igreja até o fim dos tempos” (Catecismo da Igreja Católica, 1536). 
Pode-se dizer que os ministérios ordenados estão ligados à estrutura fundamental da Igreja, 

e devem ser exercidos à serviço da Unidade e Harmonia de toda a Igreja, para que esta se 
desenvolva como um Corpo, de modo coeso e sempre unido ao seu alicerce, que é Cristo e a Fé dos 
Apóstolos, a qual chega até nós por meio dos seus sucessores e colaboradores. 

O Ministério Ordenado está também ligado à Tríplice Missão de Cristo. A Tríplice Missão do 
Ministério Ordenado consiste em Ensinar, Santificar e Governar o Povo de Deus. 

O Sacramento da Ordem é conferido em três graus distintos: 
   

� Episcopado - Os Bispos recebem a plenitude do sacramento da ordem. Como sucessores dos 
Apóstolos, são o visível princípio e fundamento da unidade nas suas Igrejas particulares 
(Dioceses) e exercem sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhes foi 
confiada. 



� Presbiterato – Os Presbíteros (Padres) estão unidos aos Bispos na dignidade do sacerdócio 

ministerial (pelo qual agem em nome de Cristo na administração dos sacramentos da 
Eucaristia, Reconciliação e Unção dos Enfermos) e ao mesmo tempo dependem deles no 
exercício de suas funções pastorais. São colaboradores dos Bispos e partilham de sua 
solicitude por toda a Igreja particular. Recebem do Bispo o encargo de uma Paróquia ou 
função eclesial determinada. 

� Diaconato – Os Diáconos são ministros ordenados para as tarefas de serviço na Igreja. Não 
recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação lhes confere importantes funções no 
ministério da Palavra, da Liturgia, da Caridade e no governo pastoral. Tarefas que devem ser 
cumpridas sob a autoridade direta de seu Bispo, do qual também são ministros e 
colaboradores. 

 
OS MINISTÉRIOS LEIGOS: POR UMA IGREJA TODA MINISTERIAL... 
 

A Igreja é repleta de Carismas e Ministérios. 
Os ministérios nada mais são do que carismas tornados concretos sob a forma de Serviço. 

Todos, inclusive os leigos e leigas, recebem os dons do Espírito para colocá-los a serviço do 
Evangelho, da Igreja e do Reino. 

Podemos dizer que os ministérios se dividem em: 
 

� Reconhecidos, como o de um agente da Pastoral da Criança ou da Saúde, entre outros, que 
são acolhidos de fato pela comunidade eclesial; 

� Confiados, como os ministérios extraordinários da Sagrada Comunhão e do Batismo e o 
ministério da Catequese, entre outros, que são exercidos por autorização explícita (formal) 
do pároco ou do bispo. Os ministérios extraordinários que podem ser confiados a leigos e 
leigas visam suprir a falta em nossas comunidades de algumas (não todas) das funções 
próprias dos ministros ordenados; 

� Instituídos, como os ministérios do leitor e do acólito, e são confiados através de um rito 
litúrgico de instituição e geralmente são conferidos aos candidatos aos ministérios 
ordenados como que em preparação ao sacramento da ordem; 

� Ordenados, que são os do diácono, presbítero e bispo, e são conferidos através do 
sacramento da ordem. 

 

Os três primeiros são chamados ministérios não ordenados. Os ministérios ordenados têm o 
carisma da presidência da comunidade e levam à sua coordenação e animação e, junto com toda a 
comunidade, atuam no discernimento dos diversos carismas e ministérios. 

Os ministérios não ordenados devem ser sempre exercidos em comunhão com os ministros 
ordenados da Igreja, uma vez que assim se garante o seu correto exercício conforme a estrutura e 
natureza fundamentais da Igreja e sua missão. 

Os leigos e leigas são, antes de tudo, cristãos e membros da Igreja a pleno título. Pelo 
batismo são incorporados a Cristo e constituem o Povo de Deus, juntos com os que recebem as 
ordens e os religiosos e religiosas. Os leigos e leigas exercem sua função profética, sacerdotal e real 
a seu modo e fazem a sua parte na missão comum de todo o Povo de Deus. Em relação ao clero e 
aos religiosos, os leigos e leigas são os cristãos que vivem no mundo, mas como fermento. 

A vocação dos leigos e leigas é santificar o mundo pela sua profissão, pelo seu testemunho, 
pela sua vida de fé, esperança e caridade. 

Ao assumir ministérios, os leigos são chamados a colocar-se à serviço da comunidade 
eclesial, fazendo valer sua vocação batismal e missão própria dentro da Igreja. 
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