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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

53ª Assembleia Geral da CNBB  

Aparecida, 15 a 24 de abril de 2015 

33/53ª AG(Sub) 

 

Concílio Vaticano II:  

desafios e perspectivas 
 

"Iluminada pela luz deste Concílio, a Igreja, como esperamos confiadamente, 

engrandecerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará 

intrépida para o futuro. Na verdade, com atualizações oportunas e com a prudente 

coordenação da colaboração mútua, a Igreja conseguirá que os homens, as famílias e 

os povos voltem realmente a alma para as coisas celestiais." 

(João XXIII, Discurso na abertura do Concílio Vaticano II, 11.10.1963, n. 4). 

 

"O Concílio não pretendeu resolver todas as questões do mundo atual; algumas 

ficaram reservadas para estudos mais profundos, que a Igreja levará depois a cabo; 

muitas outras foram tratadas em termos demasiado breves e gerais, e, por isso, 

admitem explicações mais profundas e aplicações diversas". 

(Paulo VI, Discurso no encerramento do Concílio Vaticano II, 07.12.1965) 

 

"Um Concílio (...) é só um começo e um serviço; só pode dar indicações e expressar 

verdades doutrinais. Depois, tudo depende de como se leva à cabo essas indicações e 

como penetram essas verdades nos fieis, e produzem ali espírito e vida. Isso já não 

depende mais do Concílio mesmo, mas da graça de Deus, da [colaboração] de todos os 

homens da Igreja e de sua boa vontade. Por isso, o Concílio é somente um começo. A 

renovação da Igreja não ocorre no Concílio e através de suas iniciativas, senão 

depois." 

(Karl Rahner, 1966) 

  

1. Introdução 

 À luz do que foi o Concílio Vaticano II e do caminho percorrido pela Igreja nos 

últimos cinquenta anos, podem-se fazer previsões sobre os caminhos que a Igreja percorrerá 

nas próximas décadas. De um lado, isso é difícil, pois temos pela frente inúmeras variáveis. 

De outro, é fácil fazê-las, pois não assumimos compromisso algum ao divulgá-las. Tratando-

se da Igreja, que vem do Senhor e que "nos foi dada para que pudéssemos chegar à vida 

eterna" (Bento XVI, 22.12.2005), há um dado a mais: é preciso levar em conta as surpresas do 

Espírito Santo - isto é, a ação da graça divina: "O sujeito principal da evangelização do 

mundo é Deus, através de Jesus Cristo; mas o próprio Cristo quis transmitir à Igreja a missão, 

e o fez e continua a fazê-lo até o fim dos tempos, infundindo o Espírito Santo nos discípulos, 

o mesmo Espírito que repousou sobre ele e nele permaneceu durante toda a sua vida terrena" 

(Bento XVI, 11.10.2012 - 50º aniversário da abertura do Conc. Vat. II). 

 Mais do que fazer previsões sobre o futuro da Igreja, apresentarei tendências, que nos 

poderão ajudar a antecipar os desafios que a Igreja enfrentará nos próximos anos, a caminho 

do centenário do Vaticano II. Tendências são construídas; não são obra do acaso. Elas têm 

como fundamento os fatos presentes; por isso mesmo, podem ser revertidas. É verdade que 
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podemos confundir desejos com tendências. São, contudo, os desejos que muitas vezes 

modificam a História. A quantas modificações poderemos assistir, se estivermos atentos ao 

que o Espírito Santo nos quer falar? (cf. Ap 2,7).  

 Partirei de uma convicção: no Concílio Vaticano II a Igreja encontrou "uma bússola 

segura para nos orientar no caminho do século que começa" (S. João Paulo II, NMI, 57). 

  

2. Tendências 

 A Igreja tende a caminhar nas seguintes direções:  

 1ª - Santidade. Na Igreja, todos são chamados à santidade. Esta é, pois, a vontade de 

Deus: a vossa santificação (1Ts 4,3). "A santidade manifesta o verdadeiro semblante da 

Igreja, faz entrar o 'hoje' eterno de Deus no 'hoje' da nossa vida, no 'hoje' da nossa época" 

(Bento XVI, Encontro com os Bispos que participaram do Conc. Vat. II, 12.10,2012). A 

constituição dogmática Lumen gentium, no capítulo V ("Vocação universal à santidade") 

lembrou que "os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã 

e à perfeição da caridade" (n. 40). Assim, perguntar a alguém se quer ser batizado é perguntar 

se quer ser santo (cf. S. João Paulo II, NMI, 31).  

 Conclusão: A busca da santidade permeará cada vez mais as diretrizes nacionais, os 

programas pastorais de dioceses, paróquias e pequenas comunidades. 

2ª - Jesus Cristo. Uma das ideias centrais do Concílio Vaticano II pode ser assim resumida: 

"Deus constituiu Cristo como princípio de salvação para todo o mundo" (LG, 17). Por isso, 

"Não haverá nunca uma evangelização verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, 

o Reino, o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem anunciados" (Paulo VI, EN, 

22).  

Conclusão: Toda a ação da Igreja se guiará  por uma certeza: "Conhecer a Jesus Cristo pela fé 

é nossa alegria; segui-lo é uma graça, e transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que o 

Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher" (Aparecida, 18). 

 3ª - Contemplação. Somente um místico será capaz de enfrentar os desafios do relativismo, 

do ateísmo prático, do desinteresse de muitos pela proposta do Evangelho e da "desertificação 

espiritual". "É precisamente a partir da experiência deste deserto, deste vazio, que podemos 

redescobrir a alegria de crer, a sua importância vital para nós, homens e mulheres. No deserto 

é possível redescobrir o valor daquilo que é essencial para a vida (...). No deserto existe, 

sobretudo, a necessidade de pessoas de fé que, com suas próprias vidas, indiquem o caminho 

para a Terra Prometida, mantendo assim viva a esperança" (Bento XVI, 11.10.2012). 

 Conclusão: "No futuro do mundo e da Igreja homens e mulheres serão místicos, isto 

é, serão pessoas com profunda experiência religiosa, ou não serão mais cristãos" (Karl 

Rahner). 

4ª - Alegria. "A alegria do Evangelho", que "enche o coração e a vida inteira daqueles que se 

encontram com Jesus", se fundamenta na convicção de sermos infinitamente amados por 

Deus (Papa Francisco, Carta Encíclica Evangelii Gaudium - EG, 1). Nós, cristãos, sentimos 

cada vez mais que temos o dever de anunciar Jesus Cristo, "não como quem impõe uma nova 

obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte estupendo, oferece um 

banquete apetecível" (EG, 14).  

 Conclusão: A alegria que Cristo nos veio trazer permeará sempre mais o trabalho 

evangelizador da Igreja. 
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 5ª - Misericórdia. Mais e mais a Igreja descobre o sentido da afirmação de Paulo: 

Deus é rico em misericórdia (Ef 2,4). Ele "nunca se cansa de perdoar; somos nós que nos 

cansamos de pedir a sua misericórdia" (EG, 3). Porque os seres humanos têm necessidade de 

experimentar a misericórdia divina, a Igreja olha para o seu Mestre e descobre que ser 

misericordioso é ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente; é ser solidário com 

os outros; é dar o coração àqueles que são vítimas da miséria; é ter espaço no coração para 

acolher os outros; é ter um coração capaz de, gratuitamente, fazer sua a dor do outro etc. 

Afinal, Deus nos amou e nos deu a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos por 

causa dos nossos pecados.  

 Conclusão: "Chegou de novo, para a Igreja, o tempo de assumir o anúncio jubiloso do 

perdão. É o tempo de regresso ao essencial, para cuidar das fraquezas e dificuldades dos 

nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para nova vida e infunde a coragem para 

olhar o futuro com esperança" (Papa Francisco, Bula Misericordiae vultus - Proclamação do 

Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 10).  

 6. Missões. A riqueza doutrinal da Igreja orienta-se para servir o ser humano, "em 

todas as circunstâncias da sua vida, em todas as suas fraquezas, em todas as suas 

necessidades" (Paulo VI, 07.12.1965). A Igreja é por natureza missionária (AG, 2); o maior 

serviço que ela pode prestar ao mundo é o de anunciar o Evangelho a todos, pois Deus quer 

salvar todos os seres humanos e levá-los ao conhecimento da verdade (1Tm 2,4)." (AG, 7).  

 Conclusão: A Igreja se colocará em estado permanente de missão (cf. Aparecida, 551) 

e renovará sua disposição de "se inserir em todos os grupos humanos, como Cristo que, por 

sua encarnação, sujeitou-se às condições culturais e sociais daqueles com quem conviveu" 

(AG, 10). 

 7. Leigos. Pelo Batismo,  a dignidade se torna comum de todos os seres humanos; 

todos são filhos de Deus e irmãos entre si. Há, pois, necessidade de se superar o clericalismo. 

Percebe-se que se consegue isso quando se reavalia o lugar dos leigos na Igreja. São 

especialmente eles que constroem as pequenas comunidades cristãs, tão necessárias nos 

tempos atuais; são eles que incentivam os movimentos, os grupos bíblicos, os grupos de vida, 

os grupos de oração e de reflexão da Palavra de Deus. Tais comunidades, quando têm como 

centro a Eucaristia e a Palavra de Deus, tornam-se um farol no caminho da Igreja (cf. 

Aparecida, 180).  

 Conclusão:  Para que os leigos sejam a presença da Igreja no mundo, maiores serão os 

investimentos em sua formação.   

 8ª - Liturgia. O Vaticano II se propôs a ajudar os cristãos (ministros ordenados e 

leigos) a conhecerem melhor a arte da Liturgia. Ela é um espaço significativo da presença do 

Senhor, de oferenda da própria vida e do mundo ao Senhor, de memória viva do compromisso 

de Deus com o mundo, de comunhão entre os irmãos. Todos reconhecem que os caminhos 

percorridos até o presente nesse campo levaram a profundas descobertas.  

 Conclusão: Uma vez que há muito que avançar para que a Eucaristia seja realmente 

fonte e ápice da vida cristã, esse sacramento receberá renovada atenção da comunidade 

eclesial. 

 9ª - Unidade. "A Igreja Católica julga, portanto, ser seu dever empenhar-se ativamente 

para que se realize o grande mistério daquela unidade que Jesus Cristo pediu com oração 

ardente ao Pai celeste, pouco antes do seu sacrifício: (...) a unidade dos católicos entre si, que 

se deve manter exemplarmente firmíssima; a unidade de orações e desejos ardentes, com os 

quais os cristãos separados desta Sé Apostólica ambicionam unir-se conosco; por fim, a 

unidade na estima e no respeito para com a Igreja Católica, por parte daqueles que seguem 
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ainda religiões não-cristãs" (S. João XXIII, Discurso de abertura do Conc. Vat. II, 11.10.1962, 

VIII - 2).  

 Conclusão: Uma vez que "o ecumenismo não se justifica por uma exigência 

simplesmente sociológica mas evangélica, trinitária e batismal" (Aparecida 228), e consciente 

de que ele é um dom do Espírito Santo, a Igreja incentivará gestos concretos no campo 

ecumênico e pedirá renovadas orações nesta intenção.  

 10ª - Esperança. A existência humana tem lados obscuros; tem momentos de dor e de 

perda. Estamos convencidos de que a missão do cristão não é só transformar o mundo, mas 

também animá-lo com a esperança da transfiguração gloriosa de Cristo, que um dia virá "para 

julgar os vivos e os mortos". Por isso, é necessário recuperar o sentido cristão da cruz e da 

morte, e ser guiado pela certeza da ressurreição de Cristo e nossa futura ressurreição. Sem 

essa perspectiva, a Igreja deixaria de ser "sal" e se tornaria apenas uma ONG.  

 Conclusão: Crescerá a convicção de que a Igreja caminha "para um único fim: a vinda 

do reino de Deus e a salvação de todo o gênero humano. (...) O próprio Senhor o diz: Eis que 

venho em breve e comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. 

Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim" (Ap 22,12s)" (GS, 45).   

 

3. Conclusões 

 a) "A humanidade é chamada a encontrar, pelo caminho do amor fraterno, aquele Deus 

'de quem afastar-se é cair, a quem dirigir-se é levantar-se, em quem permanecer é estar firme, 

a quem voltar é renascer, em quem habitar é viver' (Santo Agostinho)" (Paulo VI, Discurso no 

encerramento do Concílio Vaticano II, 07.12.1965).  

 b) "A Igreja, quer antes quer depois do Concílio, é a mesma Igreja una, santa, católica 

e apostólica, peregrina dos tempos; ela prossegue ´a sua peregrinação entre as perseguições do 

mundo e as consolações de Deus´ (Santo Agostinho), anunciando a morte do senhor até que 

ele venha (cf. LG, 8). (...) Assim, podemos hoje, com gratidão, dirigir o nosso olhar ao 

Concílio Vaticano II: se o lemos e recebemos guiados por uma justa hermenêutica 

[hermenêutica da reforma, não da descontinuidade], ela pode ser e tornar-se-á cada vez mais 

uma grande força para a sempre necessária renovação da Igreja" (Bento XVI, 22.12.2005). 

 c) No mistério de Cristo e da Igreja, Maria ocupa um lugar singular (cf. LG, Cap. 

VIII). Ela une e sintetiza em si os diversos princípios da vida da Igreja: o princípio petrino 

(hierarquia), o paulino (carisma, missionariedade), o joanino (unidade) e o jacobita (a Lei). É 

para ela que a Igreja é chamada a olhar, pois foi nela que Deus voltou seu olhar para o mundo 

e se revelou como Trindade (cf. Urs von Balthazar, "O princípio mariano na Igreja"). 

 

Dom Murilo S.R. Krieger, scj 

Arcebispo de São Salvador da Bahia - Primaz do Brasil   


