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“Quanto mais se estudam as religiões, 

melhor se compreende que elas, do 

mesmo modo que as ferramentas e a 

linguagem, estão inscritas no aparelho do 

pensamento simbólico. Por mais diversas 

que elas sejam, respondem sempre a 

esta vocação dupla e solidária: para além 

das coisas, atingir um sentido que lhe dê 

uma plenitude das quais elas mesmas 

parecem privadas; e arrancar cada ser 

humano de seu isolamento, enraizando-o 

numa comunidade que conforte e o 

ultrapasse”. 

(Vernant) 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Este presente trabalho tratou de um estudo de caso sobre as Comunidades 

Eclesiais de Vizinhança, uma modalidade de associação religiosa de convivência da 

Igreja Católica na Comunidade São João Batista, localizada em termos de área 

religiosa, na Paróquia do Palmeiras, Arquidiocese de Fortaleza, situado 

geograficamente no Conjunto Sitio São João, bairro Jangurussu, periferia de 

Fortaleza.  A Igreja Católica sentiu a necessidade de criar estratégias para combater 

os fatores pós-modernos que estariam afastando os fiéis das missas, por isso, 

motivou a criação de pequenos grupos nas paróquias com o intuito de valorização 

dos leigos e promover a descentralização dos trabalhos pastorais. Essa pesquisa 

qualitativa foi uma tentativa de através do pensamento da Igreja Católica, por meio 

de seus documentos e teóricos, e da observação participativa entender o 

funcionamento desse fenômeno a partir das vivências de seus atores, das práticas 

religiosas nesses grupos e de como essas vivências influenciaram as relações 

sociais e afetivas desses vizinhos.   A criação das CEVs motivou a participação das 

pessoas da comunidade nas missas, na busca pela vivência dos sacramentos, 

influenciou no cotidiano das pessoas que começaram a participar das reuniões, no 

engajamento em outros trabalhos pastorais e possibilitou a aproximação entre elas, 

“tirando-as do anonimato”.   

 

Palavras-chave: Comunidade. Igreja. Vizinhança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work is about a case study on the Neighbourhood Church Communities, 

a type of religious association of living of the Catholic Church in São João 

Batista Community, located in a religious area, in the Palmeira's Parish, Archdiocese 

of Fortaleza, located geographically in Sítio  São João, Jangurussu, outskirts 

of Fortaleza. The Catholic Church felt the need to develop strategies to combat the 

post-modern factors that would be keeping off  masses, therefore, motivated the 

creation of small groups in parishes in order  to appreciate the laity and to 

promote the decentralization of pastoral work. This qualitative 

study was an attempt, through the thoughts of the Catholic Church, by 

theirdocuments and authors and participant observation, to understand the action of 

this phenomenon from the experiences of its participants, of the religious practices 

in these groups and how these experiences influenced the social and affective 

relationships of these neighbors. The creation of CEV's motivated the participation 

of community people in masses, in the quest to experience the sacraments, and 

influenced the daily lives of people who started to attend 

meetings, engagement in pastoral work and allowed rapprochement 

between them, "taking them from the anonymity. "  

 

Keywords: Community. Church. Neighborhood. 
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INTRODUÇÃO 

  

Como escreve Wright Mills, “... o indivíduo só pode compreender sua 

própria experiência e avaliar seu próprio destino localizando-se dentro de seu 

período...” (MILLS; 1969; p.12). Dessa forma, busquei entender esse fenômeno das 

Comunidades Eclesiais de Vizinhança como parte da minha história e biografia, pois 

apesar de não participar de nenhum grupo de CEVs, faço parte do corpo de 

pastorais da paróquia pesquisada, e foi a vivência neste universo que me deu os 

pressupostos e me conduziu até a escolha desse objeto. E é a partir da minha 

história de vida que exercitei e exercito a imaginação sociológica para desmistificar 

algumas peculiaridades que estão nas ‘entrelinhas’ do objeto. 

No mundo pós-moderno estamos constantemente influenciando e sendo 

influenciados por vários fatores que interferem no nosso modo de pensar, agir, de 

nos relacionar com os indivíduos e de como nos relacionamos com o sagrado. Há 

todo um contexto cultural que está construído e se construindo constantemente 

nesse ‘jogo/movimento’ de interiorização e exteriorização que estabelecemos com a 

sociedade.  

Desta forma, surgem várias possibilidades de os indivíduos se 

associarem a grupos e nesses grupos construírem relações de solidariedade, poder, 

afetividade e até de negação do outro. Alguns grupos estão ligados a uma idéia, um 

credo, algo que une em torno de um mesmo foco, objetivo ou proposta. Existem 

grupos dos mais diversos tipos. Podemos citar os que se reúnem tendo como centro 

a idéia de algo sagrado, de Deus. Dentre estes existem as várias religiões, igrejas e 

seitas. E, conseqüentemente, nessas existem outros grupos menores. Entre estes 

últimos, menores, destaco nesta pesquisa as Comunidades Eclesiais de Vizinhança. 

Considero essa investigação e discussão sobre o tema relevante diante 

da importância e a necessidade de entender essa modalidade de associação 

religiosa de convivência. E também pelo fato de não ter encontrado nenhuma 

pesquisa sobre esse tipo de modalidade religiosa com essa nomenclatura 

(Comunidades Eclesiais de Vizinhança), sendo que existem muitas pesquisas 
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relevantes sobre as CEBs (Comunidades Eclesiais de Base). Daí também partiu a 

curiosidade do pesquisador em saber o porquê dessa nomenclatura e as prováveis 

relações com outras modalidades de associações religiosas da igreja Católica.  

 O objetivo geral desta pesquisa é estudar o fenômeno das CEVs, 

tentando descobrir seu funcionamento e as motivações dos atores sociais que 

participam direta ou indiretamente de tal movimento, levando em consideração seu 

contexto social e seus discursos. Faz-se importante, também, o diálogo com o 

pensamento da Igreja Católica e com alguns atores da Teologia da Libertação, bem 

como, para em seqüência, propor um diálogo mais objetivo a partir da Sociologia da 

Religião, com uma visão, a mais imparcial possível sobre o tema; abordando a 

problemática numa visão de pesquisador, e não de ator social, ou militante na área, 

como é o caso de alguns teólogos e filósofos da Teologia da Libertação.    

 Desta forma, vou tentar dar conta de algumas perguntas, a saber: 

a) O que significa participar de uma associação religiosa de vizinhos? 

b) O que motiva tal participação?  

c) Se as CEVs mudaram a participação religiosa e o engajamento dos 

seus membros?  

d) Se a participação nas CEVs mudou a vivência entre os vizinhos da 

mesma rua?   

e) Quais as relações das CEVs com as CEBs e com outras modalidades 

de associações de vizinhos, como: Grupos de Reflexão, Círculos 

Bíblicos e etc.? 

O trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa teórica sobre os 

conceitos que englobam as problemáticas do objeto de estudo e uma pesquisa de 

campo nos grupos e no universo delimitado das Comunidades Eclesiais de 

Vizinhança na Comunidade São João Batista, que fica situada no Conjunto 

Residencial Sitio São João, na área geográfica do bairro Jangurussu, periferia de 

Fortaleza. A Comunidade de São João Batista está situada, em termos de área 

religiosa, na Paróquia do Palmeiras (Arquidiocese de Fortaleza). Portanto, os dados 

de campo das Comunidades Eclesiais de Vizinhança estão delimitados 

geograficamente a essa área, apesar de existirem outras CEVs em toda a Paróquia 
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do Palmeiras, como nas Comunidades do São Cristóvão e do próprio Conjunto 

Palmeiras. 

Recorri também a uma bibliografia vasta sobre documentos da Igreja 

Católica, tanto em nível global, nacional e local, tais como: o Catecismo da Igreja 

Católica; Documento de Aparecida; documentos de ação pastoral da CNBB 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil); como ao Plano Pastoral das paróquias 

de São Paulo Apóstolo, em Guará I, Brasília, no Distrito Federal e da Paróquia do 

Palmeiras dentre outros documentos da paróquia local. É importante lembrar para 

tal pesquisa, que não existe bibliografia sobre essa modalidade de associação de 

vizinhos especificamente;  existem somente documentos locais, tanto em Brasília 

como aqui em Fortaleza. Portanto, será analisada uma bibliografia sobre outras 

modalidades como as CEBs e documentos da Igreja nos diversos âmbitos que 

motivam uma vivência em pequenas comunidades, e, a partir daí, fazer as devidas 

comparações das práticas das CEVs com essas modalidades. 

Como se trata de uma pesquisa empírica, usei as técnicas de entrevista, 

questionário, história de vida de alguns atores importantes dentro da problemática e 

a observação participante. Busquei, assim, fazer uma ‘descrição densa’ tentando 

dar conta dos significados, das ações, dos discursos e das ‘piscadelas’ dos atores 

sociais envolvidos no objeto. (GEERTZ; 1978).  

Existem atualmente onze grupos de Comunidades Eclesiais de 

Vizinhança na área da comunidade São João Batista. Nesses grupos cerca de 90 

pessoas freqüentemente participam das reuniões semanalmente. Participei de 

reuniões de todos os grupos que se reúnem sempre no mesmo dia e horário 

(quarta-feira às 19h30) e desde o início das visitas, deixei claro o fato de estar ali 

como pesquisador, entretanto, participei também ativamente de vários momentos 

das reuniões. Realizei entrevistas com nove pessoas: o pároco Pe. Carlos Paludo, 

fundador das CEVs nessa área; a coordenadora das CEV’s na Comunidade São 

João Batista; o coordenador do primeiro e do último grupo formados; dois homens e 

três mulheres participantes. Nos relatos da pesquisa fiz questão de não citar os 

nomes das pessoas entrevistadas por uma questão de ética profissional, com 

exceção do Pe. Carlos Paludo (com sua autorização).  As pessoas entrevistadas 

foram escolhidas devido à sua representatividade nos grupos. Achei de fundamental 
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importância entrevistar o padre Carlos por ser ele o fundador dessa nomenclatura e 

também a Coordenadora das CEVs pelo cargo que ocupa. Também achei relevante 

conhecer os relatos dos coordenadores do primeiro e último grupo criados para 

entender as semelhanças e disparidades entre os grupos mais antigos e mais 

novos. Dentre os cerca de noventa participantes, apenas 10% deles são homens.  A 

partir dessa estatística, decidi entrevistar dois homens representando o gênero 

masculino participante. Escolhi também três mulheres que eram bastante assíduas 

nas reuniões e também participavam de outras pastorais e atividades da 

Comunidade.  

Além das entrevistas individuais realizei discussões em grupo sobre as 

CEVs e a visão que cada participante tem desse tipo de associação. Nas 

entrevistas individuais fiz uso de equipamento de gravação de voz (mediante 

autorização dos entrevistados). Percebi por várias vezes que as pessoas 

entrevistadas ficavam tensas em responder quando estavam sendo gravadas, 

portanto, compreendi que sem o uso do gravador, em alguns momentos, eles 

ficavam mais a vontade e, dessa forma, a conversa fluía com mais naturalidade. 

No primeiro capítulo, busquei fazer uma descrição de alguns conceitos 

teóricos importantes no desenvolvimento desta investigação, relacionando-os com 

as motivações da Igreja Católica em pensar estratégias de evangelização no mundo 

pós-moderno e seus respectivos desafios. 

No segundo capítulo, fiz uma abordagem histórica das CEVs, do seu 

surgimento em Brasília e em Fortaleza, de sua organização e funcionamento na 

Paróquia do Palmeiras e uma análise da nomenclatura usada para definir este tipo 

de associação. 

No terceiro capítulo, a abordagem desenvolvida está mais relacionada às 

práticas e vivências dos participantes das CEVs e à importância dessa associação 

no cotidiano deles, tentando entender essas práticas e suas respectivas 

motivações. 
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1. DEFINIÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Processo histórico de práticas e vivências em comunidade e as relações 

sociais, políticas e religiosas 

 

Historicamente, a vida em comunidade pode se reportar às chamadas 

sociedades primitivas, nas quais os grupos humanos se uniam, tendo como princípio 

norteador, organização e reprodução social a questão da sobrevivência. 

De nômades e itinerantes os agrupamentos humanos alcançaram o 

estágio da sedentarização, a partir do contato, troca de experiências e conhecimento 

que os mesmos realizaram ao longo do tempo. Com isso, tem-se o desenvolvimento 

da agricultura, a domesticação de animais, o domínio do fogo e das propriedades 

dos metais, edificações, construção de estradas etc. 

Todo esse processo precisou fixar os homens a terra, onde se daria as 

relações sócio-afetivas, culturais, econômicas, políticas e religiosas organizadas nas 

pequenas comunidades existentes, onde posteriormente nascem as cidades e os 

grandes impérios. 

A partir das relações de poder e domínio que um grupo exerceu sobre 

outro, surge também a figura do rei que desestrutura o modo de vida comunitária, 

dando lugar a um novo modelo de sociedade de aspecto piramidal, ou seja, um 

pequeno grupo oprime a maioria conquistada ou através da força, ou pela ideologia 

da religião. 

Esse tipo de sociedade pôde ser observada na Mesopotâmia, berço das 

primeiras civilizações. A organização social, política, econômica e religiosa nesse 

meio se dava em torno das cidades – estados, onde havia uma hierarquia dominante 

formada praticamente pelos seguintes personagens: rei, exército, sacerdotes, 

artesãos, esmoleiros e o povo que moravam no entorno, responsáveis pelo cultivo 

das terras para sustento dos que viviam no palácio. 

Para perpetuar esse sistema de opressão, o rei dava ao povo certa 

proteção através de seu exército e usava a ideologia da religião para instituir as 

desigualdades sociais, fazendo a população acreditar na força e no castigo dos 

deuses, caso alguém pensasse diferente. 
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Nem todos os povos aceitaram essa opressão. Alguns grupos com os 

mesmos ideais de liberdade uniram-se e se estabeleceram em outros lugares longe 

do domínio das cidades com suas crenças e costumes politeístas.  

Entre esse povo pode-se citar os hebreus, que, segundo Balancin (1989), 

eram qualificados na época pelos egípcios como gente sem origem definida, 

desordeiros e até subversivos. 

É com esse povo formado principalmente por pastores seminômades, 

camponeses oprimidos e escravos fugitivos que emerge uma grande comunidade 

que luta e acredita nos mesmos ideais. Aqui começa a surgir o monoteísmo. O deus 

que escravizava ficou no templo das cidades-estados. Com eles não haveria 

nenhuma mudança. Quem os adorava deveria aceitar o seu sistema de opressão. 

Nesse contexto os grupos rebeldes representados pelo povo hebreu passam a ter 

uma consciência de um Deus diferente, companheiro, que liberta. A experiência que 

esse povo vivencia sustentado pela fé em um Deus libertador se faz no seio de 

pequenas comunidades familiares. Nesse sistema social não havia templo, a 

catequese era feita pela própria família. O culto e a adoração a Deus eram 

realizados nas casas e se constituía, sobretudo, da memória do que o Senhor havia 

realizado no passado. 

Com o desenvolvimento das cidades e das potências que se firmavam ao 

longo do tempo, outras formas de organização social foram surgindo. O povo foi se 

transformando e evoluindo no seu processo histórico, acompanhando as mudanças, 

e exercendo cada um o seu papel dentro do contexto social no qual estavam 

inseridos. 

O fato é que em todos os tempos e estágios da sociedade, os povos se 

agrupam, formam famílias e vivem experiências de comunidade. Algumas 

experiências tiveram influência sobre a história de muitos povos. Como é o caso da 

vivência das comunidades cristãs depois de Cristo.  

Segundo o Catecismo da Igreja Católica, (1993) as primeiras 

comunidades cristãs vivenciaram intensamente experiências de partilha e eram 

geralmente compostas por gente simples das camadas populares, não se 

distinguiam das outras pessoas do seu tempo, mas, viviam de modo honesto e 

digno. Procuravam ser obedientes às autoridades e fiéis a fé em um único Deus. 

A experiência dessas primeiras comunidades é o fundamento teológico, 

modelo, e inspiração religiosa para as futuras sociedades emergentes. No entanto, 
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  em muitos momentos ao longo do tempo, valores, costumes e tradições 

religiosas vão perdendo a originalidade e a força da comunidade dá lugar ao 

individualismo.    

Vale ressaltar, entretanto, a organização social, das pequenas 

comunidades rurais, que em todos os tempos históricos exerceram uma forte 

influência na formação religiosa de seu povo.  

Aqui no Brasil, especificamente no Ceará, esse fato se deu com o 

povoamento do sertão cearense, em função da pecuária extensiva. Ao lado do 

patrão, grande latifundiário viviam os moradores em um regime de semi-servidão. 

Cuidavam da terra, cultivavam, produziam alimentos, conduziam os rebanhos 

existentes e todo ano tinham que entregar ao patrão parte da colheita. Essas 

famílias, geralmente numerosas, herdavam dos patrões a formação religiosa que era 

vivenciada na própria comunidade, ministrada pelos mais idosos. A estes era dada a 

tarefa de ensinar aos mais jovens as principais orações, integrantes do culto 

religioso do qual faziam parte. Como o Ceará foi colonizado pelos portugueses, a 

religião católica teve grande influência sobre essas pequenas comunidades 

(FARIAS; 1997). 

Nos tempos modernos, com o advento da indústria, o sistema econômico 

estabelece a divisão social do trabalho, atrai muitas pessoas para as cidades, e a 

nova sociedade caracteriza-se pela oferta de novos produtos, espetáculos mais e 

mais renovados, insistência na experiência, no vivido, na busca da subjetividade e 

fortes sentimentos religiosos. Esse novo sistema esvazia por dentro os conceitos de 

justiça e solidariedade, para incluir conceitos de eficiência, competitividade e 

individualidade. O que não deixa espaço para o fortalecimento das relações na 

comunidade, principalmente as de cunho religioso. 

Atualmente, vivemos uma sociedade do conhecimento e da comunicação, 

em que predominam as tecnologias eletrônicas de comunicação e informação. No 

entanto, nunca os seres humanos tiveram tantos meios de comunicar-se e nunca 

estiveram tão incomunicáveis, tão solitários e imersos em seus próprios mundos. 

Segundo Gutiérrez, 
 

...um século fascinante e cruel iniciou-se graças ao extraordinário 
desenvolvimento da ciência e da técnica. Com uma possibilidade de 
comunicação (ou ao menos de informação) sem precedentes no 
conhecimento da humanidade... Somam-se a isso uma oportunidade de 
consumo ilimitado e, desgraçadamente, um potencial de destruição que 
pode alcançar todo gênero humano. (GUTIERREZ, 1998: 19-20) 
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O preço de tanto avanço, de tantas descobertas, de tanto conhecimento, 

é refletido hoje, na desumanização a nível global. No individualismo e na 

competitividade; no imperialismo de nações sobre nações; de homens sobre 

homens. E como fazer para não deixar morrer o sonho de vida digna e liberdade 

para todos? Como concretizar os ideais de partilha, amor, união, fraternidade na 

comunidade, se no contexto atual as relações interpessoais são superficiais? 

                                  

 

1.2  O que significa CEVs 

 

As Comunidades Eclesiais de Vizinhança (CEVs) são uma modalidade 

de associação religiosa de vizinhos da Igreja Católica.   Essas associações operam 

na periferia de Fortaleza, mais precisamente no bairro Jangurussu. Em termos de 

área administrativo-religiosa da arquidiocese de Fortaleza, situam-se na Paróquia 

do Palmeiras.  

De acordo com a terceira palavra do termo, as Comunidades Eclesiais de 

Vizinhança são chamadas a serem constituídas por vizinhos, mais precisamente, por 

pessoas que moram na mesma rua. São católicos que são convidados a se 

reunirem com os seus vizinhos em pequenos grupos, uma vez por semana, sempre 

na casa de um dos seus componentes, e não somente na missa aos domingos na 

Igreja, como de costume.  

Nessas reuniões os participantes vizinhos se reúnem em um pequeno 

grupo, com o propósito de estreitar as relações e compartilhar suas vivências: 

alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, conquistas, desafios e lutas do cotidiano de 

cada um, tendo como centro a bíblia ligada à realidade. Assim se expressa o pároco 

do Palmeiras que implementou as CEV’s na paróquia:  

  

 “As Comunidades Eclesiais de Vizinhança são grupos pequenos de 
vizinhos, de no máximo 15 membros e no mínimo 8, o ideal é que sejam 12 
para simbolizar uma comunidade de bom relacionamento, nem mais e nem 
menos que isso, que se reúnem uma vez por semana na casa de um dos 
componentes para ler a bíblia de olho na vida e ler a vida de olho na bíblia”. 
(Pe. Carlos Paludo, Pároco) 
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1.3 Concílio vaticano II: novos desafios  

 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) aconteceu quando o papa João XXIII 

convocou os bispos da Igreja Católica do mundo inteiro para se reunirem num 

concílio geral, momento vivido como um ‘novo pentecostes’ para a Igreja. A decisão 

do papa para essa convocação foi, como ele mesmo descreveu, o aggiornamento, 

renovação da Igreja diante do contexto atual: 

E como o papa identificava o aggiornamento, renovação, com a tarefa 
essencial do concílio, sua intuição deve  ter-se relacionado com a sensação 
de que a Igreja ainda não se ajustou adequadamente às condições do 
mundo moderno e que se faria necessário nada menos do que um estímulo 
especial do Espírito para que essa adaptação acontecesse. O Concílio 
Vaticano II procurou descrever a discrepância entre a Igreja e o mundo 
moderno na constituição pastoral sobre a Igreja no mundo moderno, 
Gaundium et spes. 

O texto falava da ‘esperança e da angústia’ sentidas pelos cristãos, e na 
verdade por todo o gênero humano, nos tempos modernos, quando um 
novo mundo se esforça para nascer depois da série de grandes guerras que 
se seguiram à Revolução Francesa. Ele citou a ‘mudança profunda’ da 
ordem social que em grande parte foi projetada pelo progresso tecnológico, 
as conseqüentes “mudanças psicológicas, morais e religiosas” e a falta de 
equilíbrio que esses desenvolvimentos produziram na humanidade. 
(TAVARD; 1997; p.379)      

 

A criação das Comunidades Eclesiais de Vizinhança, assim como as 

outras modalidades de pequenas comunidades, uma resposta que surgiu a partir da 

necessidade da Igreja Católica do mundo inteiro em descentralizar a sua atuação 

diante das dificuldades em que a própria Igreja vinha passando, citadas acima, por 

conta dos grandes desafios do mundo contemporâneo, entre eles, o forte fenômeno 

da secularização. O objetivo seria tornar as pessoas mais próximas da própria Igreja 

como forma de evangelização. Nesse contexto, a Igreja buscou a partir do Concílio 

Vaticano II, uma maior valorização dos leigos e, dessa forma, tornar-se mais 

próxima e mais aberta às pessoas, voltando-se também para valorizar a realidade 

das paróquias, a vida comunitária e a evangelização a partir da inserção dos leigos 

nos rituais da própria igreja e nos movimentos:  

O Concílio Vaticano II, eminentemente pastoral, provocou um grande 
impacto na Igreja. Suas grandes idéias chave trouxeram a fundamentação 
teológica para a intuição, já sentida na prática, de que a renovação pastoral 
deve se fazer a partir da renovação da vida comunitária e de que a 
comunidade deve se tornar instrumento de evangelização. (CNBB; 1982; 
p.8) 
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A partir da proposta do Concílio Vaticano II (1962-1965), que teve como 

ênfase uma nova estratégia de ação pastoral e evangelizadora da Igreja no mundo 

inteiro, os bispos foram convidados a promover uma maior descentralização 

pastoral, levando em consideração a necessidade de vitalizar e dinamizar as 

paróquias a partir de uma maior inserção do leigo nos movimentos, rituais e 

pastorais da Igreja. Esta é a principal característica deste concílio que, por conta 

dessa proposta de descentralização, revolucionou o modo de ser da Igreja, mesmo 

que a principio, teoricamente.  

E diante dessa proposta de revitalização das paróquias e das áreas 

pastorais, a Igreja incentivou os bispos a motivarem os padres e leigos a criarem 

movimentos de leigos valorizando as lideranças, onde se pudesse fortalecer e 

aumentar a participação dos leigos na Igreja. A proposta seria engajar os leigos nas 

pastorais já existentes e criar outras pastorais, movimentos e serviços em que os 

leigos pudessem atuar como cristãos conscientes da sua atuação no mundo. Dessa 

forma, descentralizando os serviços pastorais. E dentro dessa perspectiva, surgiram 

várias pastorais e movimentos ligados à Igreja.  

 

 

1.4 Ser igreja  

 

 

Por conta do processo de secularização que atingem nos tempos 

modernos os fenômenos que se originam em concepções religiosas (WEBER; 

1971), a Igreja Católica sentiu a necessidade de se revitalizar, de pensar novas 

estratégias para a evangelização e de vitalizar as paróquias do mundo inteiro por 

conta do grande número de fiéis que vinha perdendo diante desse processo que 

crescia fortemente.   

Vejamos a partir de Weber o conceito de Igreja:  

Igreja é uma corporação que organiza a graça e administra os dons 
religiosos da graça, como uma fundação. (WEBER; 1971; p.351) (...) a 
administradora de uma espécie de fideicomisso dos bens de salvação 
eternos, oferecidos a cada um. (WEBER; 1991; p.368) 

 

Para Weber, a Igreja é uma instituição portadora de bens de salvação, e 

sua função é administrar esses bens: ‘dar’, ‘oferecer’ esses bens àqueles que 
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procuram-na independentemente da sua situação. Ela, portanto, dentro da sua 

função aceita a todos que procuram pelos bens, independente da situação 

financeira, do estado civil, de cor, raça, etc. Entretanto, a Igreja Católica vinha 

sentindo muitas dificuldades em administrar os bens de salvação centrada numa 

atitude passiva de esperá-los. 

Outra problemática que aparecia dentro desse contexto de mundo pós-

moderno estava relacionada à extensão geográfica e à densidade populacional, 

obstáculos muito grandes à vivência religiosa. A Igreja precisava de mais padres 

para trabalhar em comunidades e paróquias, entretanto, vinha sendo crescente a 

desvalorização da vocação ao sacerdócio que exige celibato. Portanto, ela, a Igreja, 

deveria estar mais próxima aos fiéis, não somente esperando que eles viessem até 

ela. Era preciso que a Igreja adentrasse mais dentro da realidade do povo, pois, se 

continuasse só aguardando o povo vir à sua procura eles diminuiriam e o processo 

de secularização se intensificaria.  

A partir dessa perspectiva, a Igreja, segundo ela mesma, como 

possuidora dos bens de salvação, constituída e organizada socialmente neste 

mundo como instituição de associação de pessoas, caminhando juntamente com 

toda a humanidade e participando da realidade do contexto social em que está 

inserida, dentro da sua função salvífica, vem cumprindo o seu papel de ‘oferecer’ os 

bens de salvação àqueles que a procuram. (GLAUDIUM ET SPES; 1966). 

A ação evangelizadora da Igreja, (CNBB; 2003) como portadora dos bens 

de salvação, enfrenta também o desafio de fazer a comunidade eclesial crescer na 

comunhão, alimentada pela Palavra de Deus, pela oração e pelos sacramentos, 

superando o individualismo e o enfraquecimento da família e da vida comunitária. 

Somente assim, a Igreja, comunidade evangelizada e evangelizadora, cumprirá sua 

missão de confrontar os diferentes segmentos da sociedade com os valores do 

Evangelho, para garantir orientações éticas que tornem possível um mundo justo e 

solidário. E a construção de um mundo mais justo e solidário passa pela 

necessidade, segundo a Igreja, de uma participação política efetiva dos cristãos, 

como exigência da fé, atentos aos apelos de Cristo, com um despertar missionário 

acolhedor. E esse despertar missionário, acontece a partir da ligação que a Igreja 

faz do homem com o sagrado (Jesus). E a partir dessa conexão com o sagrado, Ela, 

a Igreja motiva os fiéis a viverem em comunhão com o sagrado (Deus) e com os 
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outros (comunidade), buscando a construção de um mundo mais digno dentro de 

uma perspectiva de rede de comunidades. 

No Documento Evangelização e Missão Profética da Igreja (CNBB; 2003), 

o individualismo acentuado pela mercantilização da vida é citado como uma grande 

ameaça que enfraquece as relações sociais e a coesão da sociedade. E face da 

exclusão de muitos, segundo a Igreja, é necessário urgentemente revalorizar a 

dimensão comunitária, renovando as relações interpessoais, fundamento para novas 

relações sociais. Dessa forma, segundo este documento, as pequenas 

comunidades, como os Círculos Bíblicos, as Comunidades Eclesiais de Base, os 

pequenos grupos de reflexão e de partilha, (assim como as Comunidades Eclesiais 

de Vizinhança) e outras formas de vida comunitária constituem um modo especial 

para toda a Igreja, para os pobres em particular, de viver a dimensão fraterna e sua 

missão evangélica e profética. 

Vejamos agora outro conceito de Weber:  

 Seita é, porém, uma associação voluntária apenas daqueles que, segundo 
o princípio, são religiosa e moralmente qualificados. (WEBER;1971;p.351) 
(...) Uma seita é uma comunidade religiosa que conforme seu sentido e sua 
natureza, necessariamente tem que renunciar à universalidade e 
fundamentar- se no livre acordo de seus membros. Tem que fazê-lo porque 
pretende ser uma organização aristocrática, uma associação de 
religiosamente qualificados, e somente destes. (WEBER;1991;p.402)  

 

A seita, a partir do conceito de Weber, seria um grupo mais restrito, mais 

parecido com a idéia de clube, de associação, dessa forma, mais reduzido. 

Enquanto que, Igreja continua sendo uma instituição administradora da graça e, em 

contraposição à seita, seria mais universal. 

Portanto,  seita se diferencia de igreja por ser um ‘espaço’ restrito, 

reunindo pessoas se qualificando como religiosamente qualificados. Os candidatos a 

participar de seitas têm que ser ‘aceitos’ pelos que já fazem parte dela. E estes têm 

que manter uma determinada ‘ética religiosa’ para continuarem no grupo. 

Diferentemente de Igreja, em que as pessoas ‘nascem’ e as graças brilham sobre os 

‘qualificados’ e não ‘qualificados’, sobre todos que procuram pelos bens de salvação. 

Grosso modo, em uma igreja, o sol nasce para todos. As graças são oferecidas a 

todos que querem se apossar delas, assim como os sacramentos. 
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1.5 Conceito de comunidade 

 

 

Atualmente muito se fala em comunidades, e o termo ‘comunidade’ se 

tornou muito complexo dentro da sociologia. Falar em comunidades, atualmente, é 

viver a contradição de um mundo globalizado, onde praticamente desaparecem as 

fronteiras de espaço e de tempo. Para alguns autores como o sociólogo Eric 

Hobsbawn (1996), nunca se falou tanto sobre comunidade no momento em que 

mais está em crise a vivência comunitária. Vivemos a crise das relações 

comunitárias diante de uma conjuntura onde a aproximação ao outro se encontra 

desvalorizada ou superficial, por conta dos processos inerentes a pós-modernidade, 

como o secularismo. Nesse contexto, há uma tendência convidativa à mudança, as 

referências se tornaram muitas, e várias delas são superficiais. Tudo flui de uma 

forma muito rápida e diante da nova dinâmica do espaço e do tempo ‘não é bom’ 

estar parado.  

Um dos primeiros autores a trabalhar o conceito de comunidade foi o 

sociólogo Ferdinand Tönnies. Para Tönnies (1993), a idéia de comunidade está 

fortemente ligada à idéia de pertencimento, de homogeneidade e de compromisso 

mútuo por parte de seus membros. Ele usa o termo comunidade para fazer uma 

relação com a sociedade pré-industrial. Falar em comunidade (Gemeinschaft) para 

ele, é falar em pequena escala, da comunidade integrada, baseada em parentesco, 

amizade e vizinhança, em que as relações sociais são íntimas, duradouras e além 

de estabelecida na identidade substancial de vontades, assinaladas umas às outras 

pela mesma origem e destino. Comunidade, a partir de Tönnies, está ligada a 

associações emotivas de inteireza, coesão, comunhão e interesse privado. Há uma 

camaradagem profunda, horizontal e natural. 

Em contraposição ao conceito de comunidade, Tönnies pensou a 

categoria ‘sociedade’(Gesellschaft), que segundo ele, é fundada na estrita 

individualidade de interesses, que evoca a concepção  do choque de egoísmos, 

simbolizando os laços impessoais, anônimos, contratuais e característicos da 

sociedade industrial moderna. Portanto, para Tönnies, existem relações 

comunitárias mais freqüentes na sociedade pré-industrial onde os vínculos eram 
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mais familiares, mais próximos, mais afetivos. E relações societárias fortemente 

ligadas ao advento da sociedade industrial onde as relações passaram a ser menos 

‘amigáveis’ e mais anônimas, simplesmente contratuais, sem levar em consideração 

as relações afetivas dentro desse contexto.  

Mas falar em comunidade não constitui uma relação social simples. Ela é 

ao mesmo tempo complexa, uma vez que associa, de maneira muito frágil, 

sentimentos e atitudes heterogêneos, já que os indivíduos que dela participam são 

diferentes e fazem escolhas individuais diferentes. Portanto, ela jamais é pura, já 

que vínculos comunitários estão também associados a situações de cálculo, conflito 

ou mesmo violência. 

Para o sucesso de uma comunidade é necessário também que a adesão 

à comunidade seja forte por parte dos próprios componentes. É importante que ela 

faça sentido para eles. Que as idéias comunitárias sejam populares. E diante de um 

mundo em pleno e constante fluxo, participar de uma comunidade parece demandar 

bastante conflito por conta da heterogeneidade nas relações e do acolhimento das 

individualidades de cada um.  Entretanto, viver em comunidade parece ser uma 

atitude esperada na pós-modernidade. É até uma reação ao estresse diário e 

corriqueiro da vida cotidiana, a comunidade pode transmitir aos seus integrantes 

sentido à vida e segurança no contexto social pós-moderno. A comunidade seria 

também, diante da constante aceleração, uma forma de parar ou diminuir o ritmo do 

tempo. 

 Hoje em dia, muitas pessoas procuram grupos onde possam participar, 

sejam grupos de associação de moradores, de igreja, de setores de empresa, enfim. 

Para estas pessoas o que importa é que esse grupo ou esses grupos de que 

participam tornem o mundo significativo diante de uma conjuntura onde nada é 

firme, tudo é inconstante e acelerado. Esse tipo de comunidade não é pré-

estabelecida, como a da teoria de Tönnies, onde as regras já estavam todas ditas e 

pré-estabelecidas e as referências eram as mesmas.  Na pós-modernidade há uma 

busca constante por identidade. O grupo precisa ter ‘sentido’ para aqueles que 

participam, precisa além de ter, precisa ‘ser sentido’ por eles. Precisa ser sinal de 

uma identidade constantemente buscada. Precisa ser legítima! A comunidade ideal 

deve parecer aos seus membros como o remédio a todos os problemas presentes e 
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significantes e oferecer tudo o que se pode precisar para tornar a vida mais 

significante e plausível. Ser de uma comunidade é um ato de defesa. É sentir se 

forte e acolhido dentro de uma perspectiva de identidade: o nós, em oposição aos 

outros. Para Bauman:  

“A imagem da comunidade é a de uma ilha de tranqüilidade caseira e 
agradável num mar de turbulência e hostilidade. Ela tenta e seduz, levando 
os admiradores a impedir-se de examiná-la muito de perto, pois a 
eventualidade de comandar as ondas e domar os mares já foi tirada da 
agenda como uma proposição tanto suspeita quanto irrealista. Ser o único 
abrigo dá a essa visão da comunidade um valor adicional e esse valor 
continua a crescer à medida que a bolsa onde se negociam outros valores 
da vida se torna cada vez mais caprichosa e imprevisível” (BAUMAN; 2001; 
p.208). 

 

1.6 Desafios da ‘nova modernidade’ (pós-modernidade) 

 

 

Vivemos numa sociedade cuja organização social acentua o isolamento 

dos indivíduos (CNBB; 2003), incentiva um comportamento que leva ao egoísmo e 

coloca as pessoas numa competição estressante. Especialmente nas áreas 

urbanas, as características da pós-modernidade acentuam o isolamento e a 

incerteza gerando desconfiança e medo nas relações, ou simplesmente, tornando as 

superficiais.  

A nova modernidade ou pós-modernidade revela grandes desafios à 

sociabilidade e à proximidade nas relações sociais, principalmente quando tratamos 

de relações comunitárias. Segundo Giddens (1991), a tradição é a cola que une as 

relações sociais na pré-modernidade, “Em outras palavras, a tradição é uma 

orientação para o passado, de tal forma que o passado tem uma pesada influência 

ou, mais precisamente, é constituído para ter uma pesada influência para o 

presente”. (GIDDENS, 1991: 80). A tradição funciona como um instrumento que tem 

a função de perpetuar a ordem social e a experiência das gerações como contínuas 

no decorrer do tempo e do espaço, a partir da valorização da expressão da cultura 

oral, do passado e dos símbolos. O ritual é de fundamental importância à tradição 

como um mecanismo de preservação da ordem e da continuidade desta. Dessa 

forma, a tradição se vincula ao futuro, a partir dos rituais, como uma continuidade.  
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Na modernidade o ritual é reinventado e reincorporado à sua ordem, onde as 

primeiras instituições modernas não podiam se desvincular da tradição. Entretanto, 

 Somente com a consolidação do Estado-nação e a generalização da 
democracia nos séculos XIX e XX, a comunidade local efetivamente 
começou a se fragmentar. Antes deste período, os mecanismos de 
vigilância eram primariamente “de cima para baixo”; eram meios de controle 
cada vez centralizados sobre um espectro de “indivíduos” não mobilizados. 
(GIDDENS; 2005; p. 115) 

Nesse contexto, a modernidade reinventou a ‘tradição’, entretanto, não 

como sentido de continuidade, mas  como descontinuidade da ordem que 

vigorava na sociedade. Dessa forma, a modernidade tem sentido de ruptura com as 

‘velhas’ formas de organização social, propondo ‘novos estilos’ de vida e de 

organização. As conseqüências da modernidade transformaram as relações sociais, 

bem como, aumentaram os sentimentos de perigo e de risco nessa nova 

organização. Ainda segundo Giddens,  

A modernidade, pode-se dizer, rompe o referencial protetor da pequena 
comunidade e da tradição, substituindo-as por organizações muito maiores 
e impessoais. O indivíduo se sente privado e só num mundo em que lhe 
falta o apoio psicológico e o sentido de segurança oferecidos em ambientes 
mais tradicionais. (GIDDENS; 2002; p. 38) 

Nesse contexto, (GIDDENS; 1991) as relações sociais se tornaram 

inseguras e arriscadas diante de tantas incertezas que a modernidade trouxe com as 

mudanças na organização da sociedade e nas estruturas das instituições a partir da 

consolidação do Estado-nação. A modernidade produziu um mundo fora do controle, 

perigoso e cheio de incertezas. As pessoas perderam, no decorrer do tempo, as 

referências das relações que os aproximavam e passaram a individualizar-se, e as 

instituições tornaram cada vez mais anônimas e superficiais as relações sociais. É 

nessa conjuntura que a modernidade se ‘refigura’ em uma nova ordem, onde a 

tradição não tem mais controle na relação espaço/tempo. Os indivíduos estavam 

extremamente ligados a uma referência, com o advento das novas formas de 

relação na modernidade, esta passa a ter não uma referência, mas, várias ou 

nenhuma, pois o mundo tornou-se cheio de córregos e de possibilidades (BAUMAN) 

e de tradicional, a sociedade passou a modernidade sólida e de sólida, ela tornou-se 

mais fluída. 

Uma das grandes características da contemporaneidade é a fluidez dos 

movimentos (BAUMAN; 2001). Aparentemente, tudo passou de rígido a líquido. Para 

falar da pós-modernidade, Bauman recorre aos líquidos para fazer uma metáfora 

sobre a fluidez das relações:  
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“Os fluidos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaem-se, 
respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam, são filtrados, 
destilados; diferentemente dos sólidos, não são tão facilmente contidos – 
contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu 
caminho.” (BAUMAN; 2001; p.8) 

 

Bauman usa essa metáfora da liquidez pra considerar a modernidade 

como líquida, levando em consideração a fluidez da nova fase da modernidade, que 

difere da rigidez dos sólidos das instituições, das regras, dos padrões e dos códigos 

de conduta da modernidade de até então. Isso não quer dizer que agora nós não 

temos mais regras e que todos os indivíduos fazem o que bem entendem da vida. 

Mas quer dizer que nossos contemporâneos estão passando de uma fase de 

“grupos de referência” que nos eram predeterminados para outra fase onde não 

existe uma referência, um ponto de referência. Existe o que Bauman chama de 

“comparação universal” (BAUMAN; 2001) onde a construção individual não está 

dada. Ao contrário, ela está a todo o momento passando por mudanças e novas 

construções e desconstruções, como um líquido que flui no seu córrego, mas que 

não se sabe onde ele vai chegar ao final, pois à frente existem vários córregos e 

dentro da sua liberdade, ele vai fluir para onde tiver escoamento. 

   

Dentro dessa lógica da modernidade líquida (BAUMAN; 2001), acontece 

uma nova relação entre espaço/tempo. O espaço era sólido e rígido, pesado; e o 

tempo era o lado dinâmico: sempre na ofensiva: conquistando e batalhando. Na pós 

modernidade, essa relação se torna mais passível de variação, separados na vida 

prática: espaço e tempo não precisam necessariamente estabelecer conexão entre 

si, deixam de ser entrelaçados e dependentes entre si. Na era da modernidade 

líquida, a luta pelo poder não é mais entre o maior e o menor. Atualmente, o jogo de 

dominação acontece entre o mais rápido e o mais lento. 

Uma característica importante dessa era é a globalização, que, tornou o 

poder como extraterritorial, não mais limitado pelo espaço e nem desacelerado pelo 

tempo. A diferença entre ‘próximo’ e ‘distante’, ‘perto’ e ‘longe’ e entre espaço 

‘selvagem’ e ‘civilizado’ ficou quase imperceptível. Portanto, fixar-se ao solo, não é 

mais tão importante diante das conjunturas das relações. Posso estar aqui no Brasil 

ou em Lima, no Peru, isso não vai fazer muita diferença já que as formas de 

comunicação são bem mais dinâmicas. O telefone celular e, mais ainda, a internet 

tornou o espaço quase que inexistente diante das relações da modernidade líquida, 
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já que eu posso participar de uma reunião por vídeo conferência com pessoas que 

estejam em vários países diferentes ao mesmo tempo. 

De acordo com o Documento da CNBB - Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora no Brasil (2003), a sociedade contemporânea enfraqueceu, às vezes 

eliminou, as ‘comunidades’ tradicionais. A passagem da agricultura para a indústria 

provocou uma rápida urbanização e concentrou nas cidades a população antes 

dispersa nos campos. Mais recentemente essa concentração produziu as chamadas 

‘megalópoles’. O aumento das comunicações de massa levou a cidade a exercer 

uma influência ainda mais extensa, difundindo os padrões culturais: Essas grandes 

cidades favorecem a pluralidade de contatos e experiências culturais multiplicando o 

‘universo’ de escolha dos indivíduos. Entretanto, ao mesmo tempo, isso acaba 

privando-os do controle e da solidariedade que existia fortemente nas comunidades 

rurais. 

“O mundo atual aprecia a novidade e tende a desprezar a tradição e a 
sabedoria dos antigos. Em geral, a sociedade tem substituído os papéis 
atribuídos pelo nascimento por papéis escolhidos pelo indivíduo. Não se 
herda mais na família a profissão, a religião, a cultura, o partido político... 
Escolhe-se a partir da própria experiência de vida. O indivíduo constrói a 
própria identidade. Por outro lado, muitos correm os riscos de não ter mais 
uma identidade estável e bem definida.” (CNBB;2003; p.37) 

  

Dentro desse mesmo contexto, surge outro grande desafio: num mundo 

onde tudo flui diante de tantas possibilidades, ‘onde tudo pode’ é preciso ter 

consciência da pluralidade cultural e das diferenças existentes que se inter-

relacionam nas famílias, na rua, na comunidade, na Igreja, no bairro e na cidade.  

Diante da superficialidade das relações, atualmente, os indivíduos, 

algumas vezes tentam se vincular a grupos por afinidades e interesses a fim de 

tornar-se acolhido:  

Além da família, o indivíduo procura sempre mais relações a partir de sua 
escolha, por afinidade de interesses. Entre as novas experiências de novas 
comunidades e movimentos religiosos, unidos ao redor de uma causa, de 
um carisma, de um líder e sobretudo de uma acolhida recíproca, cheia de 
calor humano, que atrai e une os membros do grupo. (CNBB;2003; p.38)    

 

Entretanto, diante de tantas oportunidades vinculantes que vêm e que vão 

a todo instante, fixar-se a uma delas pode ser muito prejudicial, por roubar as 

oportunidades de viver outras possibilidades e, desta forma, tirar a liberdade. 
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1.7 Conflito: segurança x liberdade 

 

 

Pensar em comunidade sem conflitos é no mínimo uma idéia falsa. Pois 

constantemente, os participantes estão em conflito entre suas escolhas individuais e 

a convivência com os outros dentro da própria comunidade. E falar em comunidade 

nos dá uma sensação de coisa boa, de lugar tranqüilo, confortável, aconchegante e 

seguro. Para Bauman, esse tipo de comunidade nos parece uma utopia, um tipo de 

mundo que não temos, mas que gostaríamos de ter, longe do nosso alcance e que 

gostaríamos de vivenciar, como um paraíso que está sempre no futuro.  Ainda 

segundo Bauman (2003), existem dois tipos de comunidade: ‘a dos nossos sonhos’ 

e desejos (utópica) e ‘a comunidade realmente existente’. Esta última exige um 

grande desafio: conciliar a liberdade individual com a segurança que a comunidade 

viria a proporcionar.  

Diante desse contexto da fluidez das relações na modernidade líquida, 

atualmente, as comunidades, para existirem, precisam ser defendidas pelos seus 

próprios membros, para assim, estar garantida a sua sobrevivência. E quando se 

fala em ser defendida, fala-se de que a comunidade deve ser valorizada a partir das 

escolhas individuais dos seus indivíduos e das responsabilidades que estes têm 

dentro dessa associação, para conseguirem manter aquele grupo como plausível. E 

falar de escolha individual é falar também de liberdade. Como participar de uma 

comunidade com liberdade mantendo as escolhas individuais? Eis um grande 

paradoxo: viver em comunidade na era da pós-modernidade, pois diante de muitas 

situações, a escolha individual nega a participação, e vice versa. Participar de uma 

comunidade é, muitas vezes, negar a escolha individual e a liberdade diante de 

tantos córregos onde os líquidos podem escorrer.  

Portanto, esta exige uma lealdade incondicional e trata tudo que não vai a 

favor da comunidade como um ato de traição. O grande conflito: segurança x 

liberdade e comunidade x individualidade. Pois, estar em comunidade nos lembra a 

segurança de ter pessoas ao lado em que se possa contar no nosso cotidiano, (ao 

menos na ‘comunidade dos nossos sonhos’), lembra um sentimento de 

reciprocidade e de vínculo ao outro e em contra-partida, os participantes, cada um 



31 

 

 

deles, têm sua vida pessoal, e eles, em nome dessa ‘segurança’ de viver em 

comunidade, precisam abrir mão das individualidades para viver nesse grupo.   

Liberdade e segurança, ambas igualmente urgentes e indispensáveis, são 
difíceis de conciliar sem atrito – e atrito considerável na maior parte do 
tempo. Estas duas qualidades são, ao mesmo tempo, complementares e 
incompatíveis; a chance de que entrem em conflito sempre foi e sempre 
será tão grande quanto a necessidade de sua conciliação. Embora muitas 
formas de união humana tenham sido tentadas no curso da história, 
nenhuma logrou encontrar solução perfeita para uma tarefa do tipo 
‘quadratura do círculo’. 

A promoção da segurança sempre requer o sacrifício da liberdade, 
enquanto esta só pode ser ampliada à custa da segurança. Mas a 
segurança sem liberdade equivale a escravidão (...) e a liberdade sem 
segurança equivale a estar perdido e abandonado(...) Essa circunstância 
torna a vida em comum um conflito sem fim, pois a segurança sacrificada 
em nome da liberdade tende a ser a segurança dos outros; e a liberdade 
sacrificada em nome da segurança tende a ser a liberdade dos outros. 
(BAUMAN; 2003;  p.24) 

Ainda a respeito do conflito na comunidade (dentro e de fora pra dentro), 

Bauman (2003) relata que a ‘comunidade’ é constantemente ameaçada por seus 

inimigos, que muitas vezes, esses são invisíveis. Segundo ele:  

Mais do que com uma “ilha de entendimento natural” ou um “circulo 
aconchegante” onde se pode depor as armas e parar de lutar, a 
‘comunidade realmente existente’ se parece com uma fortaleza sitiada 
continuamente bombardeada por inimigos (muitas vezes invisíveis) de fora 
e freqüentemente assolada pela discórdia interna, trincheiras e baluartes 
são os lugares onde os que procuram o aconchego, a simplicidade e a 
tranqüilidade terão que passar a maior parte do seu tempo. (BAUMAN; 
2003; p.19) 

 

 

1.8  Um novo jeito de ser igreja 

 

 

Diante da necessidade de revitalizar as paróquias e de estar mais 

próxima dos fiéis, a Igreja Católica, em nível mundial, buscou novas estratégias para 

crescer diante dos desafios da vida pós-moderna. A Grande proposta é ‘Um novo 

jeito de ser Igreja’. Mas o que significa esse novo jeito de ser Igreja? Vejamos! Para 

combater o constante processo de secularização, a Igreja precisaria trabalhar como 

‘setorial’. Deveria, a partir da valorização do leigo, despertar lideranças e a 

evangelização a partir dos problemas da vida, do cotidiano das pessoas, buscar um 
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‘aproximar de relações’, e também conscientizando o leigo de sua missão na Igreja e 

no mundo. Esse é um discurso da Igreja, e dentro dessa problemática, a Igreja 

passou a destacar a vivência em comunidades setoriais: pequenas comunidades, 

pequenos grupos, comunidades de reflexão, onde as pessoas se sentiriam mais 

acolhidas e mais próximas, tendo como exemplo, as experiências a partir das 

primeiras comunidades cristãs citadas na bíblia: Igreja como povo de Deus “na qual, 

a cada um é dada a manifestação do Espírito para a utilidade comum.” (I Cor. 12,7) 

onde as pessoas usavam seus dons em benefício da comunidade e do bem comum.   

Seguindo a mesma proposta da Igreja Católica Universal, a Igreja na 

América Latina a partir do CELAM (Conselho Episcopal Latino Americano) pensa 

que:  

A renovação das paróquias no início do terceiro milênio exige a 
reformulação de suas estruturas, para que seja uma rede de comunidades e 
grupos capaz de se articular conseguindo que os participantes se sintam 
realmente discípulos e missionários de Jesus Cristo em comunhão. A partir 
da paróquia é necessário anunciar o que Jesus Cristo “fez e ensinou” (At. 
1,1) enquanto esteve entre nós. (CNBB; 2007; p.39) 

 

A partir dessa proposta, que já foi feita há quase meio século, foram 

criados vários grupos de pastorais, de encontros, de reuniões, grupos de oração, de 

reflexão, entre eles os círculos bíblicos e os grupos de CEBs (Comunidades 

Eclesiais de base).  

Para a Igreja:  

Nas pequenas comunidades cresce a experiência de novas relações inter-
pessoais na vivência da fé, no aprofundamento da palavra de Deus, na 
participação na Eucaristia, na comunhão com os pastores da Igreja 
Particular e um maior compromisso com a justiça na realidade social dos 
ambientes em que vive. (CNBB; 1982; p.11) 

 

Com essa expectativa a Igreja propõe, nos seus documentos e pelos 

Episcopados, uma maior aproximação aos fiéis, para que o contato possa acontecer 

mais intimamente entre os participantes, fazendo cada um deles como parte 

integrante da pequena comunidade e em comunhão com Cristo e os irmãos. Pois, 

para a Igreja, essa é uma estratégia para vencer os desafios que a 

contemporaneidade nos propõe: estabelecer laços, aproximar as relações, para que 

assim eles (os participantes) possam exercitar a solidariedade dentro do pequeno 

grupo, ou da pequena comunidade. Essa seria uma alternativa à secularização, 

fortalecendo os laços de amizade, das relações interpessoais (participantes do 

grupo), com o sagrado (Cristo), com o fortalecimento da instituição (Igreja Católica 
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nos âmbitos: local, a paróquia; particular: a arquidiocese; e universal: a sede 

romana) e seus sacramentos; e uma fé voltada à transformação da realidade social 

local.    A partir dos problemas vividos por eles mesmos.  

Entre as comunidades eclesiais nas quais vivem e se formam os discípulos 
e missionários de Jesus Cristo as Paróquias sobressaem. Elas são células 
vivas da Igreja e o lugar privilegiado no qual a maioria dos fiéis tem uma 
experiência concreta de Cristo e a comunhão eclesial. Um dos maiores 
desejos que se tem expressado nas Igrejas da América Latina motivando a 
preparação da V Conferência Geral, é o de uma corajosa ação renovadora 
das Paróquias, a fim de que sejam de verdade “espaços da iniciação cristã, 
da educação e celebração da fé, abertas à diversidade de carismas, 
serviços e ministérios, organizadas de modo comunitário e responsável, 
integradoras de movimentos de apostolado já existentes, atentas à 
diversidade cultural de seus habitantes, abertas aos projetos pastorais e 
supra-paroquiais e às realidades circundantes. (CELAM; 2007; p.38) 

 

Dessa forma, esses grupos não são simplesmente novos movimentos, 

mas eles atendem a uma nova estratégia de evangelização da própria Igreja. 

Dentro dessa perspectiva de ser Igreja, a opção preferencial pelos pobres 

tem sido uma característica marcante da Igreja na América Latina e no Caribe. 

Nesta opção social, a Igreja, (CELAM; 2007), convoca os discípulos e missionários a 

‘contemplar no rosto dos irmãos latino-americanos o rosto de Jesus Cristo’: “Quando 

fizeram a um destes meus irmãos menores, fizeram a mim” (Mt 25,40) e assim, se 

torna um grande desafio para a Igreja desse continente, assumir essa missão social 

de busca pela dignidade do povo oprimido latino-americano. Essa atenção da Igreja 

dever-se-ia se manifestar em opções e gestos visíveis, principalmente na defesa da 

vida e dos direitos dos mais vulneráveis e excluídos, e no permanente 

acompanhamento em seus esforços por serem sujeitos de mudança e de 

transformação de sua situação. (CELAM; 2007). 

 

 

1.9 Comunidade de Comunidades 

   

 

 Renovar a comunidade não significa voltar à comunidade natural ou à 

comunidade tradicional (CNBB; 2003). O esforço da Igreja é criar condições para 

que as pessoas possam viver relações de solidariedade e de fraternidade. 

Dentro desse contexto e dessa proposta da Igreja, desse ‘novo jeito de 

ser’ surgem várias comunidades. E dessas comunidades surgem outras 
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comunidades, e que formam comunidades dentro de comunidades. Para a Igreja da 

América Latina essas pequenas comunidades, citando o exemplo das CEBs, são:  

Arraigadas no coração do mundo, são espaços privilegiados para a 
experiência comunitária da fé, mananciais de fraternidade e de 
solidariedade, alternativa à sociedade atual fundada no egoísmo e na 
competição brutal. Queremos decididamente reafirmar e dar novo impulso à 
vida e missão profética e santificadora das CEBs, no seguimento 
missionário de Jesus. Elas tem sido uma das grandes manifestações do 
Espírito na Igreja da América Latina e do Caribe depois do Vaticano II. Elas 
têm a Palavra de Deus como fonte de sua espiritualidade e a orientação de 
seus pastores como guia que assegura a comunhão eclesial. Demonstram 
seu compromisso evangelizador e missionário entre os mais simples e 
afastados e são expressão visível da opção preferencial pelos pobres. São 
fonte e semente de vários serviços e ministérios a favor da vida na 
sociedade e na Igreja.  As Comunidades Eclesiais de Base, em comunhão 
com seu Bispo e o projeto pastoral diocesano, são um sinal de vitalidade na 
Igreja, instrumento de formação e de evangelização e ponto de partida 
válido para a Missão Continental permanente. Elas poderão revitalizar as 
paróquias a partir de dentro fazendo das mesmas uma comunidade de 
comunidades. Depois do caminho percorrido até o momento, com conquista 
e dificuldades, chegou o momento de uma profunda renovação desta rica 
experiência eclesial em nosso continente, para que não percam sua eficácia 
missionária, mas que a aperfeiçoem e a acrescentem de acordo com as 
sempre novas exigências dos tempos. (CELAM; 2007; p.40) 

 

Após o Concílio Vaticano II (1962-1965), o ideal comunitário da Igreja tem 

se concretizado na existência das pequenas comunidades eclesiais, como Os 

Círculos Bíblicos, as CEBs, etc. Estas várias formas e modalidades de se viver em 

comunidade se destacam como espaços privilegiados de encontro com o sagrado e 

com a vivência fraterna. Dessa forma, as paróquias tornam-se cada vez mais “uma 

comunidade de comunidades” ou “rede de comunidades”. Elas se constituem uma 

rede de relações interpessoais de amizade e de solidariedade ativas, que são 

motivadas pela fé e alimentadas em seus diversos encontros. Ligando fé e vida, 

estão atentas em responder às necessidades concretas do próprio ambiente, 

voltadas para a vivência da caridade fraterna de maneira organizada e planejada. 

(CNBB;2005)   

 

Assim como as CEBs, citadas acima, existem outras propostas de 

pequenas comunidades, o mais importante para a Igreja é que se fortaleçam os 

vínculos a fim de que as pessoas possam viver uma maior comunhão entre eles e 

com a perspectiva do sagrado dentro da realidade social em que estão inseridos: 

Junto às CEBs, existem outras várias formas de pequenas comunidades 
eclesiais, grupos de vida, de oração e de reflexão da palavra de Deus, e 
inclusive redes de comunidades. O Espírito vai fazendo com que elas 
floresçam como resposta aos novos desafios da evangelização. A 
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experiência positiva destas comunidades torna-se necessário que recebam 
uma especial atenção para que tenham a Eucaristia como centro de sua 
vida e cresçam em solidariedade e integração eclesial e social.  (CELAM; 
2007; p.41) 

 

Mas o que significa isso? Comunidades dentro de outras comunidades? 

Diante do grande desafio já citado da extensão geográfica e densidade populacional, 

as paróquias se tornaram grandes geograficamente, e dentro dessas paróquias, 

além da igreja matriz existem várias outras igrejas, convencionalmente chamadas 

capelas ou também comunidades. Por exemplo: a referida pesquisa acontece na 

Paróquia do Palmeiras, mas precisamente na Comunidade de São João Batista, que 

é uma igreja que está situada no Conjunto Sitio São João que, por sua vez, faz parte 

da Área Pastoral da Paróquia do Palmeiras. Assim como existe a Comunidade São 

João Batista, existem também outras comunidades que também fazem parte da 

Área Pastoral da Paróquia do Palmeiras, por exemplo: Comunidade Nossa Senhora 

de Fátima, que fica situada no Conjunto São Cristóvão. Portanto, a paróquia 

(Palmeiras), têm comunidades (São João Batista), que por sua vez, têm outras 

comunidades que são os pequenos grupos de rua que são chamados de CEVs – 

Comunidades Eclesiais de Vizinhança. Dessa forma, o novo jeito de ser igreja 

consiste em ‘comunidades de comunidades’. E esse é um novo jeito de ser Igreja 

católica. 
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2. CEVs: SURGIMENTO E CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

2.1 Origem das CEVs 

 

 

As CEVs, como já mencionado no capitulo anterior, são comunidades 

Eclesiais de Vizinhança que surgiram a partir da proposta da Igreja de que se 

pudessem formar novas comunidades. A partir da valorização dos leigos como 

novas lideranças, essas, as CEVs,  deveriam ser pequenas comunidades, setoriais, 

organizadas pelas próprias lideranças, reforçando o teor dos laços de afetividade, 

solidariedade, união e integração dos vizinhos católicos entre si; com as outras 

pequenas comunidades; com as lideranças; com a paróquia e com os pastores nos 

diversos âmbitos da Igreja. 

Estas comunidades querem ser um sinal da Igreja em cada rua do nosso 
bairro. Elas se reúnem nas casas, no quintal, na frente das casas, em 
qualquer lugar. Elas querem ser sal da Terra e Luz do mundo (Mt 5,13) 
nesse mundo tão cheio de desafios. Essas comunidades não querem ficar 
só na reflexão da palavra ou só na oração não. Aos poucos vão se criando 
os laços profundos de amizade e de comunhão entre os participantes e as 
famílias, se preocupando com os problemas da rua, do bairro, visitando os 
doentes ajudando os necessitados e trabalhando para a evangelização do 
povo. (PLANO PASTORAL ; ÁREA PASTORAL DO PALMEIRAS; 2009) 

  

Diante dessa proposta da Igreja em formar pequenas comunidades de 

convivência surgiram vários desses pequenos grupos e com nomenclaturas 

diferentes. Dentre eles: as CEBs – Comunidades Eclesiais de Base, os círculos 

bíblicos, os grupos de rua, os grupos de reflexão, de oração e etc. E entre essas 

tantas nomenclaturas de pequenos grupos surgiu a nomenclatura de CEVs – como 

Comunidades Eclesiais de Vizinhança. E é nesse último tipo de modalidade de 

associação religiosa que está o objetivo e a delimitação desta pesquisa, tendo como 

recorte espacial o Conjunto Sitio São João situado no bairro Jangurussu, na periferia 

de Fortaleza, no estado do Ceará.  
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2.2 CEVs como 1ª experiência de Comunidades Eclesiais, em Brasília 

 

 

2.2.1 Contexto histórico 

 

 

Esse termo surgiu em Brasília, na paróquia de São Paulo Apóstolo de 

Guará I, com o Padre Carlos Paludo, (pároco da Paróquia do Palmeiras no período 

de 2007 a 2010), quando lá trabalhava, como ele mesmo explica,sugeriu a proposta 

de trabalhar em pequenos grupos de vizinhos quando lá chegou ao inicio de 2005. 

Ele já tinha vivenciando a experiência dessas pequenas comunidades em outras 

paróquias de outros estados por onde passou e até em outros países como Índia e 

Estados Unidos. E ainda segundo ele, lá em Brasília, nessa paróquia, quando 

chegou, o contexto era de que algumas pessoas se reuniam simplesmente para 

rezar o terço nas casas e fazer a leitura bíblica, e somente a partir da iniciativa 

própria de alguns leigos. E esses grupos eram poucos e não tinham nenhuma 

articulação ou ligação com a paróquia em si. Era simplesmente uma iniciativa de se 

reunir e rezar desses leigos, na sua maioria mulheres, senhoras donas de casa. 

Segundo o padre Carlos as CEVs:  

Surgiram de uma experiência de comunidade da Paróquia de São Paulo 
Apóstolo de Guará I em Brasília, quando entrei lá como pároco em 2005. 
Era uma proposta de dar continuidade ao jeito de ser igreja por onde passei. 
Tanto na Bahia como no Rio de Janeiro, nós estávamos trabalhando em 
pequenas comunidades. Os chamados círculos bíblicos,[modalidade de 
pequena comunidade] porém, chegando a Brasília, uma paróquia de 
tradição um tanto quanto conservadora, padres muito ‘santos’ porém não 
atualizados dentro de um carisma e orientações próprias do Concílio 
Vaticano II, das orientações mais recentes das diretrizes gerais do 
Episcopado Brasileiro, não havia essas atualização, então, andei 
apresentando a proposta às lideranças sobre que tipo de nome nós 
haveríamos de dar para esses encontros de pequenos grupos. Apresentei 
essa proposta de vários nomes para que a própria comunidade escolhesse 
dentro da realidade de vida de uma igreja, digamos assim, nessa 
concepção teológica. (PE. CARLOS PALUDO) 

 

Como já mencionado na entrevista acima, o padre Carlos sugeriu várias 

propostas diferentes de nomenclaturas para esses pequenos grupos: círculos 

bíblicos, grupos de rua, grupos de reflexão, CEBs e por último CEVs. Esse último foi 

aceito por unanimidade entre as lideranças da paróquia de São Paulo Apóstolo, em 

Guará I, Brasília. Segundo, o padre, para aquelas lideranças, este termo foi o que 
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mais se encaixou na identidade de grupos eclesiais que eles buscavam. Mas para o 

padre, o mais importante não seria a nomenclatura usada. Por que pode ser grupo 

de rua, grupo de reflexão, grupo de oração, CEBs, CEVs. Isso não é importante. 

Para ele, o mais importante é a vivência em pequenas comunidades, independente 

do nome que tenha, mas que deve ser discernido e vivenciado o sentido ‘eclesial’ do 

grupo.   

Entretanto, a nossa pesquisa se delimita, em termos de pequenas 

comunidades, somente às CEVs independente da importância que as outras 

modalidades de associações de grupos da Igreja Católica tenham.  

Em Brasília, no Distrito Federal, foi o primeiro lugar onde foi se usado 

essa nomenclatura de CEVs, Comunidades Eclesiais de Vizinhança para denominar 

as pequenas comunidades, portanto, vamos tentar compreender o funcionamento 

das CEVs dentro da proposta de Brasília a partir do PLANO DE PASTORAL 2005-

2007 da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Guará I. 

O Plano de Pastoral da Paróquia São Paulo Apóstolo de 2005-2007 tinha 

como objetivo geral evangelizar os fiéis da paróquia: 

Proclamando a boa nova de Jesus Cristo, caminhando para a santidade, 
por meio do serviço, diálogo, anúncio e testemunho de comunhão à luz da 
evangélica opção pelos pobres, promovendo a dignidade da pessoa, 
renovando a comunidade, formando o povo de Deus e participando da 
construção de uma sociedade justa e solidária a caminho do Reino 
definitivo. (PLANO PASTORAL 2005-2007, PARÓQUIA SÃO PAULO 
APÓSTOLO; p.3) 

   

Como objetivo específico, a ênfase estava em “formar pequenas 

comunidades de vizinhança para se constituírem em verdadeiras comunidades 

eclesiais de base e a paróquia uma rede de comunidades integradas e articuladas 

entre si por meio do serviço, diálogo, anúncio e testemunho de comunhão.” (Idem; 

p.3). As justificativas a esta proposta de evangelização estavam no argumento, 

(Ibidem) de que a Igreja nasceu como comunidade. Por isso não basta somente 

encher as igrejas no final de semana. Seria necessário à Igreja proporcionar ações 

estratégicas que possibilitassem a criação de laços de vizinhança para, 

conseqüentemente, existirem comunidades permanentes de vivência cristã e de 

partilha da Palavra de Deus e da vida. Ainda segundo o Plano Pastoral, após o 

Concílio Vaticano II (Ib.; p.3), houve um grande empenho no sentido de valorizar o 

aspecto comunitário da Igreja. Isto se expressou na busca de comunidades eclesiais 
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menores, de rosto humano, mais afetivas e mais acolhedoras. E em decorrência do 

contexto atual globalizado,  

 Não podemos permitir que o anonimato das cidades invada as nossas 
comunidades eucarísticas. É necessário achar novos métodos e novas 
estruturas para construir pontes entre as pessoas, de modo que se realize 
realmente a experiência de acolhida recíproca e de proximidade que a 
fraternidade cristã requer. Poderia ser que esta experiência e que a 
catequese que deve acompanhá-la se realizem melhor em comunidades 
mais reduzidas, como é precisado pela Exortação Pós-sinodal: “uma via de 
renovação paroquial, particularmente urgente nas paróquias das grandes 
cidades, pode talvez achar-se considerando a paróquia como comunidades 
de comunidades” (João Paulo II, aos bispos do Canadá; 1999) (...) Tais 
comunidades formam células vivas da Igreja, renovam a vitalidade da 
paróquia mediante cristãos maduros capazes de testemunhar a verdade 
com uma fé radicalmente vivida. (PLANO PASTORAL; 2005; p.5) 

 

2.2.2 Planejamento das CEVs 

 

As CEVs em Brasília foram planejadas a partir das estratégias de ação 

dividida em três etapas. A primeira fase consiste em: 

a) Levantamento dos agentes de evangelização, (agentes missionários) 

dentro das pastorais e descoberta de novos agentes (dois para cada 

bloco ou conjunto); 

b) Capacitação destes agentes para o ministério da visitação e 

acolhimento; 

c) Levantamento de dados, atingindo todas as famílias católicas, (censo 

religioso) de acordo com a ficha familiar e distribuição geográfica; 

d)  Análise dos dados e sua sistematização, diferenciando membros 

ativos e inativos; 

e) Apresentação das situações aos grupos e comunidade paroquial. 

f) A segunda etapa acontece a partir da organização das primeiras 

comunidades: 

g) Organização das primeiras pequenas comunidades com as respectivas 

funções e serviços: animação, visitação, liturgia; 

h) Cada pequena comunidade terá sua coordenação e para cada quadra 

deverá haver um (a) animador (a) de comunidade; 

i)  Treinamentos; 
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j) Estruturas de acompanhamento: encontro mensal com os animadores, 

celebrações eucarísticas mensais, por área, na matriz, celebrações 

programadas na comunidade, assembléia anual; 

Na terceira etapa, acontece a avaliação periódica do que foi planejado e 

correção de rumos. 

Para o acontecimento dessas três etapas foi estipulado um prazo para a 

implantação de todas as estratégias citadas nas três primeiras fases citadas acima. 

Ainda de acordo com o Plano Pastoral da Paróquia de São Paulo Apóstolo em 

Guará I, a campanha de formação de novas comunidades eclesiais é constante, a 

partir de divulgação nos murais da igreja e de boletim paroquial; depoimentos dos 

componentes das CEVs já existentes; convites feitos pelo ministério da visitação 

(folders). Todas essas são formas de se convidar os fiéis que vão à missa nos finais 

de semana a vivenciarem a amizade e a partilha em comunidade. 

Dentro dessa perspectiva são estabelecidos alguns critérios para 

determinar quem é membro ativo ou não da Igreja (no senso comum costumam 

chamar de católicos praticantes ou não) como comunidade cristã. Segundo os 

critérios do Plano Pastoral: 

a) Deve ser membro de uma pequena comunidade de vizinhança; 

b) Participar regulamente das missas; 

c) Ser dizimista; 

d) Prestar algum serviço pastoral na comunidade. 

 

   As metas paroquiais para este período (2005-2007) consistem na 

formação constante das pequenas comunidades eclesiais de vizinhança para que a 

comunidade (paróquia) se torne como comunidade de comunidades. 

 

 

2.2.3 Pastoral de Conjunto 

 

 

A Pastoral de Conjunto é todo o corpo de pastorais, grupos e movimentos 

que pertencem à paróquia, formando, assim, um conjunto de pastorais, ou seja, a 

Pastoral de Conjunto. A paróquia tem um órgão que regulamenta as ações pastorais 

da comunidade, órgão chamado de CPP (Conselho Pastoral Paroquial) e formado 
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pelas lideranças de todas as pastorais da paróquia. Ele existe para que aqueles que 

colaboram na atividade paroquial assumam e cumpram com absoluta 

responsabilidade os compromissos apostólicos, segundo a sua própria condição, 

cuidando sempre de trabalhar de comum acordo com o pároco e em harmonia com 

os outros responsáveis. É no CPP que o pároco discute com as lideranças das 

pastorais sobre as diversas questões relativas à vida paroquial.  

 O CPP visa a formação de pequenas comunidades eclesiais de 

vizinhança, para a paróquia se transformar em uma rede de pequenas comunidades 

articuladas e integradas entre si. 

 O Organograma da Pastoral de Conjunto (PLANO PASTORAL 2005-

2007) tem como órgão máximo de decisão o CPP que tem como coordenador o 

pároco; o CPP é assessorado por um Conselho Econômico e Administrativo (CEAP) 

e por uma comissão pastoral. As CEVs são representadas no CPP através dos dois 

coordenadores das quadras e pelos 32 animadores de quadra.  

Cada animador de quadra, por sua vez, acompanhará os coordenadores 

de conjunto/bloco na formação e coordenação das CEVs na sua ação 

evangelizadora, principalmente pelos seus agentes evangelizadores missionários 

(dois em cada bloco). Haverá encontros periódicos do Coordenador das Quadras 

com seus Animadores de Quadra, e estes, por sua vez, com seus Coordenadores 

de Conjunto/Bloco.      

As CEVs são, portanto, a meta final da Pastoral de Conjunto. O grande 

desafio da Pastoral de Conjunto é formar várias CEVs dentro da paróquia e o ideal, 

segundo o Plano Pastoral, é que em cada conjunto ou bloco, exista uma pequena 

comunidade eclesial de vizinhança, no que daria um total de quase 400 CEVs na 

área da paróquia.  

 

Dentro da organização das Comunidades Eclesiais de Vizinhança existe 

uma hierarquia para manter o bom funcionamento destas comunidades. Os 

membros componentes nesta hierarquia são: coordenador geral, animadores de 

quadra, coordenadores de bloco, agentes missionários, coordenadores de CEVs. 

O coordenador geral das CEVs têm a função de ser o representante 

maior das lideranças leigas. Dentro da hierarquia, ele é a segunda representação 

das CEVs, sendo o pároco o primeiro, como administrador geral da paróquia. O 

coordenador geral é responsável pela representação das CEVs nos níveis  
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particular, local e regional, respectivamente, na paróquia,  encontros da 

arquidiocese, e na igreja como nível estadual. Ele busca formação e motiva os 

agentes a também se formarem dentro da mesma perspectiva missionária da igreja.  

Os animadores de quadra têm a função de convocar e presidir as 

reuniões mensais dos coordenadores de comunidade de todos os conjuntos ou 

blocos de sua quadra; elaborar dados estatísticos, conforme os levantamentos feitos 

pelos agentes evangelizadores, e atualiza-los periodicamente; assessorar os 

coordenadores de bloco ou conjunto na sua atividade pastoral e social; participar 

dos encontros de formação e das reuniões de articulação; e mapear a própria 

quadra expondo o  mapa no mural da igreja, junto com a relação de todos os 

agentes evangelizadores com o endereço, dia e horários das reuniões de cada 

CEVs. 

Os coordenadores de conjunto/bloco são responsáveis pela visita as 

famílias, junto com os agentes missionários, periodicamente (uma vez por mês), 

procurando atualizar as famílias da realidade da paróquia, através da entrega do 

boletim paroquial; estando a disposição delas, interessando-se pela realidade social 

e espiritual de cada família prestando assessoria e acolhimento; convidando para a 

missa e para as atividades pastorais e eclesiais da comunidade; despertar a 

consciência de pertença ‘identidade’ as CEVs e de serviço nas famílias, descobrindo 

novas lideranças. O agente missionário funciona como um assessor do coordenador 

de conjunto/bloco dentro dessas atribuições citadas acima. 

E os coordenadores das CEVs são os responsáveis pelo acolhimento, e 

motivação dos participantes da CEV, devendo ser uma liderança que está sempre 

‘próxima’ dos componentes do grupo, prestando escuta e reforçando os laços de 

amizade entre eles.  

  

 

2.2.4 Como funciona as CEVs 

 

 

As CEVs são pequenos grupos de vizinhos, com oito a quinze 

participantes, que se reúnem semanalmente em suas casas para refletir e partilhar a 

vida à luz da Bíblia. E particularmente, na Paróquia de São Paulo Apóstolo, Guará I, 

em Brasília, essas pequenas comunidades têm essa nomenclatura de CEVs e não 
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de CEBs para deixar de lado toda a conotação político-partidária das CEBs.(PLANO 

PASTORAL; 2005). E por que a escolha pelo termo vizinhança leva à aproximação, 

à amizade, à ser comunidade a partir do vizinho que se convive no dia-a-dia. 

As CEVs devem estar abertas a todos os fiéis, até mesmo os que 

participam de outras pastorais. Ainda segundo o Plano Pastoral, as características 

de um cristão participante são:  

a) Participar da missa dominical; 

b) Participar de uma pequena comunidade de vizinhança; 

c) Participar do dízimo; 

d) Participar de uma pastoral ou de um grupo de igreja. 

Essas acima são citadas pelo Plano Pastoral como as características de 

um cristão católico ativo na comunidade, e a meta da paróquia, como missão é que 

todos os batizados sejam chamados a viver essa proposta. 

 

 

2.3 O significado de: comunidade eclesial e vizinhança nas CEVs 

 

 

2.3.1 Comunidade 

 

  

Diante da grande dificuldade de viver em comunidade na pós-

modernidade, as CEVS se encaixam dentro desse contexto como ‘pequenas 

comunidades’. E por que é usado o termo comunidades? E por que pequenas 

comunidades? Segundo o pároco da Área Pastoral a proposta inicial seria de viver 

em pequenos grupos, e isso não queria dizer que fossem ‘comunidades’, poderiam 

ser simplesmente usados a nomenclatura grupos de reflexão, grupos de rua, 

círculos bíblicos, ou até mesmo CEBs - Comunidades Eclesiais de Base. Entretanto 

a escolha foi pelo termo Comunidade Eclesial de Vizinhança. Vejamos: 

“Os nomes que eu apresentei como sugestão para os ‘pequenos grupos’ 
para as lideranças da Paróquia de São Paulo Apóstolo, em Guará I, Brasília 
escolherem foram, o primeiro deles: círculos bíblicos. As lideranças 
acharam que não. Que não porque ficava só atrás da bíblia, não expressava 
lá muita coisa, ficava só em círculos ao redor da bíblia e tinha uma 
conotação assim um tanto restritiva. Depois apresentei a sugestão de 
grupos de rua, pois várias paróquias ao redor do Brasil usam esse termo 
para os pequenos grupos. Entretanto, as lideranças mais uma vez 
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retrucaram que não queriam ser simplesmente chamados de grupos, e 
muito menos de rua, por que grupo de rua pode ser qualquer grupo, de 
cachaceiros, de malandros, etc. Eu então lancei a terceira proposta: grupos 
de reflexão. E, outra vez, eles não quiseram. Acharam que era pouco diante 
do que eles queriam. Eles queriam algo mais, não queriam ficar só na 
reflexão, queriam ser comunidade. Dessa forma, lancei a proposta de CEBs 
- Comunidades Eclesiais de Base: foi um escândalo: não! Aqui complica! 
Complica por que não se pode falar em Teologia da Libertação, em CEBs, 
que já somos suspeitos. Depois de pensarmos, lancei a última proposta: 
então vamos ser de vizinhança,   Comunidades Eclesiais de Vizinhança. E 
por quase unanimidade escolheram o termo CEVs: comunidade sim, porque 
queremos ser  comunidade: esse relacionamento assim próximo de amigos 
e irmãos que compõem o pequeno grupo.”  (PE. CARLOS PALUDO) 

 

 

Devido ao êxito da experiência vivida em Brasília em relação ao termo 

CEVs, o padre Carlos, ao vir pra Fortaleza, em meados de 2007, decidiu continuar 

usando-o para designar os ‘pequenos grupos’ de encontro de rua na Área Pastoral 

do Palmeiras.. 

 As CEVs são comunidades porque são grupos formados por pessoas a 

partir do lugar onde moram, e como grupo ‘comunidade’, vivenciam relações 

fraternas de partilha, ajuda, solidariedade e de serviço em torno de um objetivo 

comum. Assim, dentro das circunstâncias da pós-modernidade, em pequenas 

comunidades é possível tentar fortalecer os laços de afetividade e de reciprocidade 

entre os participantes numa relação mais próxima e direta, supondo solidariedade e 

amizade. É na pequena comunidade que se pode sair do anonimato, as pessoas 

podem fortalecer os vínculos, aproximar-se umas das outras. Em grupos menores, 

como em pequenas comunidades, isso se torna mais passível de possibilidade. A 

identidade e a integração tornam-se mais próximas. 

Ser comunidade:  

“É a ênfase na participação que dá a noção de comunidade o poder de se 
tornar realidade na vida cotidiana (...) sentir-se em comunidade dá as 
pessoas uma nova perspectiva de vida. A comunidade me mudou.” 
(SANCHIS; 1992; p.228) 

   

 

Viver em comunidade, segundo Torres Londoño, é fugir do anonimato, é 

‘ser lembrado’ por outros que têm algo em comum e que estão próximos para 

vivenciar o sentido de comunidade a partir da partilha e da convivência no cotidiano 

vivido pelos componentes nos pequenos grupos, dentro de uma dimensão cristã de 

afeto, caridade, e de compaixão à dor do outro:  
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“Comunidade é diferente de massa. Para ser comunidade cristã é preciso 
passar além do anonimato das massas, é preciso viver relações de 
fraternidade, partilhar a vida, os bens, a própria experiência da fé, provocar 
um compromisso permanente com a palavra e celebrar na alegria, na festa, 
a salvação que vai se manifestando em nós pela força do Espírito de Deus.” 
(TORRES-LONDOÑO; 1997; p.253)  

 

Segundo o autor essa é a dinâmica de vivência que ‘deve ter’ a 

comunidade ou as pequenas comunidades como lugar aconchegante e acolhedor 

onde é exercida a solidariedade. Lugar que traz segurança. Dessa forma, a 

comunidade aparece como um lugar plausível onde, os indivíduos buscam sentido 

ao mundo e a realidade que vivem. A comunidade está como um espaço para 

responder aos questionamentos surgidos do cotidiano, levando em consideração a 

“Palavra de Deus” e a convivência com os outros membros da comunidade. 

 

 

2.3.2 Eclesial  

 

 

Falar das CEVs não é falar somente de comunidade. É muito importante 

levar em consideração que além de ser uma comunidade, as CEVs têm sua 

característica ligada a uma instituição, a uma instituição religiosa, no caso a Igreja 

Católica que, por ser religiosa, reforça uma conexão das CEVs com o sagrado. Por 

isso o termo eclesial evoca a experiência de comunhão com os outros e com Deus, 

a partir da instituição ‘Igreja’, como portadora dos bens de salvação e de fé na 

construção de um mundo mais digno.  

Os homens vivem a relação dialética constante de produzir o mundo e 

produzir a si mesmo a partir dos movimentos de exteriorização, objetivação e 

interiorização. (BERGER; 1985). Assim, a religião, segundo Berger, torna-se um dos 

mais fortes meios de legitimação da ordem social. Ela tem a força de negar ou 

legitimar o mundo  como plausível: 

“A sociedade é a atividade humana objetivada, ou seja, que a sociedade é 
um produto da atividade humana que atingiu o status de realidade objetiva.” 
(BERGER; 1985;  p24;) (...) “E a religião representa o ponto máximo de 
exteriorização do homem pela infusão, dos seus próprios sentidos sobre a 
realidade. A religião supõe que a ordem humana é projetada na totalidade 
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do ser. Ou por outra, a religião é a ousada tentativa de conceber o universo 
inteiro como humanamente significativo.” (BERGER; 1985; p.41) 

E como Eclesial, a Igreja propõe a possibilidade de as pequenas 

comunidades serem um espaço ‘plausível’ em que as relações sociais destes 

participantes possam se fortalecer, levando em consideração a solidariedade mútua 

e a boa convivência desses. 

Segundo o Papa João Paulo II a eclesialidade das pequenas 

comunidades lembra a ligação destas com a instituição da Igreja nos diversos 

âmbitos (universal, continental, nacional, local e particular), respectivamente: o 

Vaticano; os Conselhos Episcopais: CELAM, Medellín, etc.; CNBB; Arquidiocese; e 

paróquia.  

“Essa eclesialidade se concretiza em uma sincera e leal vinculação da 
comunidade aos seus legítimos pastores, em uma fiel adesão aos objetivos 
da Igreja, em uma total abertura às outras comunidades e à grande 
comunidade da Igreja Universal, abertura que evitará toda tentação de 
sectarismo.” (CNBB; 1982; p.12)  

Ainda como eclesial, as pequenas comunidades, a exemplo das CEBs, 

círculos bíblicos e grupos de reflexão surgem como uma experiência religiosa na 

tentativa de ser um espaço de integração e de partilha, segundo a Igreja:  

“... Como comunidade integra famílias, adultos e jovens em estreito 
relacionamento interpessoal na fé. Como eclesial, é comunidade de fé, 
esperança e caridade, celebra a palavra de Deus e se nutre com a 
Eucaristia, ponto culminante dos demais sacramentos; realiza a palavra de 
Deus na vida, mediante a solidariedade e o compromisso com o 
mandamento novo do Senhor, torna presente e atuante a missão eclesial e 
a comunhão visível com os legítimos pastores.” .” (CNBB; 1982; p.13) 

Por ser eclesial, tem um sentido de missão, que leva os participantes a 

uma vivência de conversão pessoal, buscando a partir da convivência comunitária e 

da leitura bíblica uma co-responsabilidade social diante dos problemas da realidade. 

 

2.3.3 Vizinhança  

 

Já vimos as pequenas comunidades a partir dos conceitos de 

‘comunidade’ e de ‘eclesialidade’, entretanto, há outra característica marcante nas 

CEVs. É o fato de serem pequenas comunidades de vizinhos.  Essa característica 
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dá a essas comunidades um teor de (re) aproximação de laços afetivos e de 

solidariedade, já que os laços de vizinhança da modernidade estão se tornando 

superficiais, por conta dos fenômenos da ‘modernidade líquida’ (BAUMAN), 

sobretudo do secularismo. Portanto, essa foi uma estratégia da Igreja Universal 

(Concílio Vaticano II - 1962-1965) que foi recebida pela Igreja Particular (paróquia) e, 

dessa forma, tenta ‘viver’ esse projeto de ‘um novo jeito de ser igreja’. 

De acordo com o Plano Pastoral de 2009 da Área Pastoral do Palmeiras 

(2008), não basta encher as capelas nas missas ao final de semana, é necessário 

criar laços de vizinhança para ter comunidades permanentes de vivência cristã e 

partilha da Palavra de Deus e da vida.  

No contexto atual, as relações vêm se tornando cada vez mais anônimas, 

por conta da crise nos relacionamentos a nível familiar, educacional e religioso. A 

pessoas se fecham nos ‘seus mundos’ criando modelos de divindades individuais 

que atendam seus interesses e necessidades pessoais. A proposta de comunidades 

de vizinhança tem como objetivo, ir contra esse individualismo marcante dos tempos 

atuais, buscando promover uma maior aproximação nas relações sociais destes 

vizinhos, tendo como ênfase os desafios de estimular e motivar o exercício da 

partilha e da solidariedade.    

  

 

2.4 Por que viver em pequenas comunidades  

 

 

Após o Concílio Vaticano II (1962-1965) houve um grande empenho no 

sentido de valorizar o aspecto comunitário da Igreja, segundo o Plano de Pastoral 

2009 da Área Pastoral do Palmeiras. Isto se expressa na busca de comunidades 

eclesiais menores, de rosto humano, mais afetivas e acolhedoras, fortalecendo os 

laços e motivando seus membros, em espírito de comunhão a viverem sua própria 

espiritualidade, conscientizando-se dos desafios da conjuntura atual.   

Segundo Bauman (2003), vivemos diante de um contexto em que as 

relações se tornaram muito superficiais e que elas não são mais rígidas como antes, 

arraigada de regras, (não que as regras não existam mais, mas elas não são mais 

‘as referências’ que a modernidade tinha). Nesse contexto de superficialidades, as 

relações também se tornaram sem profundidade, e a Igreja, atenta a essa 
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conjuntura, ao menos teoricamente, buscou estratégias diferentes para não declinar 

e não perder fiéis por conta dos desafios à frente.  

E diante desses tantos desafios, como: a secularização; a pouca procura 

e aceitação da vocação religiosa e sacerdotal, gerando assim a falta de padres para 

trabalharem na missão evangelizadora da Igreja; a densidade populacional; a 

extensão geográfica das paróquias, a Igreja, a partir de uma ‘opção preferencial 

pelos pobres’ optou por uma proximidade ao povo, (mesmo que essa opção muitas 

vezes não aconteça plenamente). Dentro dessa perspectiva, a Igreja, a partir da 

figura dos bispos, foi chamada a motivar as pessoas a viverem em pequenas 

comunidades de setor dentro da paróquia, ‘comunidades de comunidades’ fazendo 

dessa estratégia um ‘novo jeito de ser Igreja’, assumindo a missão evangelizadora 

da Igreja tendo como centro dessa evangelização o leigo como evangelizado e 

evangelizador e em todas as dimensões da Igreja (universal, continental, nacional, 

local e particular).  

 

 

2.5 CEVs: pequenas comunidades eclesiais na Paróquia do Palmeiras 

 

 

A Paróquia do Palmeiras está situada na área geográfica do bairro 

Jangurussu, na periferia de Fortaleza. Essa área pastoral é composta por 12 (doze) 

comunidades (capelas) e a matriz, compondo assim o corpo de 

comunidades/capelas da área. 

   Convém esclarecer o significado de paróquia. Segundo o Direito 

Eclesial da Igreja Católica (C.D.C – Código de Direito Canônico):  

 Paróquia é uma determinada comunidade de fiéis, constituída estavelmente 
na Igreja particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco como seu 
pastor próprio, sob a autoridade do Bispo diocesano. (LIBRERIA EDITRICIE 
VATICANA;1983;p.40.)...que a paróquia, por via de regra seja territorial, isto 
é, seja tal que compreenda todos os fiéis de um determinado território; onde 
porém, for conveniente, constituam-se paróquias pessoais em razão de rito, 
língua, nacionalidade dos fiéis de um território, e também por outra razão 
determinada. (IDEM; 1983;p.40) 

  

Na paróquia do Palmeiras, existe um corpo de pastorais, comunidades e 

movimentos eclesiais que formam a Pastoral de Conjunto de uma paróquia. Tal 

paróquia é muito extensa geograficamente e tem uma densidade populacional alta, 
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portanto, esses são grandes desafios para esta área que só é composta por 3 (três) 

padres para desempenhar o sacerdócio em todas essas comunidades. As 

comunidades/capelas que a compõem são as seguintes: 

a) São Francisco de Assis (matriz), Palmeiras; 

b) Sitio da P.O (Comunidade situada no Jangurussu que tem como 

referência um sitio da Pastoral Operária que ficou conhecida pela sigla 

do sitio); 

c) Palmeira I; 

d) Palmeira II; 

e) São Cristóvão; 

f) Santa Clara; 

g) Planalto Palmeira; 

h) Área Verde; 

i) Cidade Nobre; 

j) São José; 

k) Quadras Novas; 

l) Santa Luzia; 

m) Unidos pela paz; 

n) Sitio São João (São João Batista). 

Essa pesquisa tem sua delimitação geográfica nesta última 

comunidade/capela, a do Conjunto Sitio São João (Comunidade São João Batista). 

No inicio de 2007, quando chegou à Paróquia do Palmeiras, o padre 

Carlos Paludo começou a motivar os fiéis que assistiam a missa na Comunidade 

São João Batista, no Conjunto Sitio São João e em todas as outras comunidades da 

paróquia a formarem pequenos grupos de vivência nas ruas. Mas não era 

simplesmente reunir-se com os vizinhos e rezar o terço, ou abrir a bíblia e fazer uma 

leitura e depois refletirem sobre essa leitura. Para o padre Carlos seria necessário 

mais do que simplesmente isso. Por esse motivo que os grupos de vivência de rua 

não seriam simplesmente grupos de reflexão, grupos de rua ou círculos bíblicos, 

esses grupos deveriam ser nas comunidades já existentes (capelas da Área 

Pastoral), pequenas comunidades, comunidades de vizinhos que se reúnem ligados 

a uma instituição, a Igreja Católica, portanto esses pequenos grupos deveriam ser 
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Comunidades Eclesiais de Vizinhança e tendo como principal característica a 

vivência dessas três dimensões: viver em comunidade; que elas sejam ligadas à 

Igreja; e que sejam de vizinhos da mesma rua. E diante dessa proposta, começaram 

a ser formadas as pequenas comunidades eclesiais, CEVs, Comunidades Eclesiais 

de Vizinhança em toda a área pastoral.  

Quanto à dimensão da Igreja Particular (termo usado para se referir a 

paróquia), (paróquia do Palmeiras) através do Plano Pastoral da área para 2009 

introduziu o planejamento deste tema clamando:  

Que o Espírito Santo nos inspire a viver em comunidade, formando redes de 
pequenas comunidades, através de sua participação nas CEVs 
(Comunidades Eclesiais de Vizinhança). A melhor forma de anunciar Jesus 
Cristo Vivo – como seus discípulos missionários – é pelo testemunho de 
vivência fraterna. (PLANO PASTORAL; 2008; p.3) 

 

De acordo com este documento da área, o Plano de Pastoral da Área do 

Palmeiras para 2009 (2008) o objetivo geral da Arquidiocese de Fortaleza: 

É evangelizar a todos para construir comunidades que reafirmem sua 
adesão à pessoa e á missão de Jesus Cristo libertador, na sua  paixão de 
Pai e pelos pobres, edificando, a serviço do resgate da dignidade humana, 
uma Igreja Samaritana, em que todos sejam sujeitos de uma nova história, 
a caminho do Reino definitivo. (PLANO PASTORAL; 2008; p.8) 

   

E dentro da mesma perspectiva missionária da Igreja Local, (Arquidiocese 

de Fortaleza), a Igreja Particular, (paróquia) tem como objetivo para 2009:  

Constituir pequenas Comunidades Eclesiais de Vizinhança (CEVs), 
articuladas entre si, através do Anúncio e Formação Permanente, Serviço, 
Diálogo e Testemunho de Comunhão, num processo permanente de Missão 
Popular, com o objetivo maior de tornar a Área Pastoral uma ‘comunidade 
de comunidades’ evangelizadas missionárias, priorizando ações com a 
família e a Juventude. (PLANO PASTORAL; 2008; p.8) 

 

 

A justificativa da paróquia para esse objetivo citado acima é de que o 

Plano Pastoral deve delinear a identidade das Comunidades da Área Pastoral com 

maior nitidez, em sintonia com as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no 

Brasil e de Fortaleza, encarnando-as dentro da realidade Pastoral. As CEVs surgem 

como uma estratégia de pequena comunidade, na tentativa da Igreja particular em 

revitalizar a paróquia e ‘reanimar’ as pessoas na vivência da fé e da prática religiosa 

do Catolicismo. 

A Paróquia do Palmeiras teve como dimensões prioritárias para o ano de 

2009 a formação e o aspecto missionário da Igreja.  
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Na dimensão missionária tem que se destacar as seguintes ações: 

a) O levantamento cadastral das famílias católicas através do Censo 

Sócio Religioso; 

b) Descoberta e formação das lideranças; 

c) Fortalecimento e criação de novas CEVs, em cada rua, condomínio, 

etc.; 

d) Constituição do Ministério da Visitação e Acolhimento, através dos 

agentes missionários em missão permanente; 

e) Mutirões missionários mensais; 

f) Criação e Fortalecimento da Infância, Adolescência e Juventude 

Missionárias.  

Dentro dessa perspectiva missionária, tem se a partir da área pastoral 

uma estratégia de organização que começa com a implementação de um censo 

sócio-religioso que tem como objetivo, a partir da visita a todas as famílias da área 

pastoral, conhecer a realidade social e também religiosa desses participantes, 

através de uma equipe de pesquisadores sociais formada pelos próprios fiéis. E a 

partir desse censo foi feito um mapeamento das famílias e da conjuntura social e 

religiosa da área. 

De acordo com o Plano Pastoral, todas as coordenações e lideranças das 

mais diversas pastorais e movimentos da área, com seus membros, dentro das reais 

possibilidades de cada um, deveriam fazer parte das pequenas Comunidades 

Eclesiais de Vizinhança, colocando-se a serviço delas e da grande comunidade da 

Área Pastoral, dentro de seus respectivos carismas. 

O organograma da Área Pastoral é formado pelos seguintes órgãos: 

a) Conselho Pastoral Paroquial (CPP) / Conselho Missionário paroquial 

(COMIPA), que é formado pelos padres da comunidade, os 

seminaristas, o coordenador geral das CEVs, os animadores de 

comunidades (capelas) e os coordenadores de todas as pastorais e 

movimentos existentes na paróquia. Este conselho tem como objetivo 

animar, coordenar e avaliar toda ação missionária e pastoral da área, 

para que esta se torne, segundo o Plano Pastoral (2009), toda ela 

missionária, em permanente missão popular. 

b)   Conselho de Assuntos Econômicos da paróquia (geral); 
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c) Conselho de Assuntos Econômicos das Comunidades (CAE-GERAL), 

formado por cinco componentes escolhidos pelo padre com a finalidade 

de analisar e assessorar na administração financeira da área pastoral 

em caráter consultivo; 

d) Conselho de Assuntos Econômicos das Comunidades (CAE-

COMUNIDADES), é formado pelos administradores financeiros de 

cada comunidade. 

No organograma das CEVs na área, o Plano Pastoral destaca, dentro da 

hierarquia o papel dos animadores de comunidade como fundamentais: 

A função e responsabilidade maior na constituição e no bom andamento da 
paróquia missionária estão a cargo dos animadores de comunidades. Eles 
são os pontos de referência e articulação de toda atividade pastoral. São os 
verdadeiros missionários do Senhor na descoberta e formação de novas 
lideranças (coordenadores de CEVs), e de novas pequenas comunidades. 
(PLANO PASTORAL; 2009) 

Os animadores de comunidades/capelas têm a função de participar da 

Equipe Central da Área Pastoral: 

a) Na elaboração, execução avaliação e planejamento das atividades 

pastorais (CPP, COMIPA, ASSEMBLÉIAS); 

b) Incentivar a criação de novas CEVs e dinamizar e articular as já 

existentes assessorando as coordenações destas pequenas 

comunidades; 

c) Estar atenta a realidade das pastorais (dificuldades, necessidades, 

problemas); 

d) Acompanha e anima todas as pastorais e movimentos da capela; 

e) Ajuda a descobrir novas lideranças e serviços pastorais; 

f) Mantém viva a memória do processo feito e das decisões tomadas. 

 

 

2.5.1 Pastoral de Conjunto 

 

 

A Pastoral de Conjunto é formada pelo ‘corpo de pastorais’ e movimentos 

existentes na área pastoral: 

a) Catequese; 

b) Pastoral do Batismo; 
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c) Infância e Adolescência Missionária; 

d) Juventude Missionária; 

e) Pastoral da Juventude; 

f) Pastoral Familiar; 

g) Pastorais Sociais: da saúde, da criança, carcerária, operária, da 

comunicação e Projeto Murialdo; 

h) Pastoral Vocacional; 

i) Pastoral do Dizimo; 

j) Terço dos Homens; 

k) Pastoral da Liturgia; 

l) Pais e Mães apostólicos; 

m) CEVs. 

As CEVs têm a função de refletir e partilhar a palavra de Deus,em 

encontros semanais em grupos de famílias de vizinhos. Mensalmente há um 

encontro dos coordenadores das CEVs com os animadores de cada capela. Elas, 

desenvolvendo o espírito missionário, participam mensalmente do mutirão de visitas 

as famílias da capela. 

Na comunidade do Sitio São João existem atualmente 11 (onze) 

Comunidades Eclesiais de Vizinhança (CEVs): 

a) Amigos pela Fé (Rua 03); 

b) Caminhando com Maria (Rua 04); 

c) Caminhando com Jesus (Rua 05); 

d) A caminho da missão (Rua 07); 

e) Deus está conosco (Avenida B); 

f) Unidos pela Fé (Rua 21); 

g) Porta do Céu (Rua 24); 

h) Luz Divina (Rua 27); 

i) Semeando a Palavra (Avenida Val Paraíso); 

j) Unidos pela Fé (Rua 43); 

k) De mãos dadas com Jesus (Rua Antônio Reis). 
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3. PRÁTICAS E VIVÊNCIAS NO COTIDIANO DAS CEVs NA COMUNIDADE SÃO 

JOÃO BATISTA (SITIO SÃO JOÃO) 

 

 

De acordo com o conteúdo de entrevistas feitas a lideranças e pessoas 

que desenvolviam algum trabalho religioso na Comunidade São João Batista, antes 

da chegada do Pe. Carlos Paludo na área e da implementação das CEVs, vivia-se 

nessa comunidade um clima de desmotivação entre os fiéis que antes vinham à 

missa todos os domingos e que participavam de pastorais. Vejamos a entrevista de 

uma das lideranças sobre esse desânimo: 

Antes do padre Carlos chegar aqui era uma tristeza só. O povo tava todo 
desanimado. Ninguém tinha mais coragem e nem força pra nada. Tinha um 
pessoal que ainda vinha pra missa aos domingos, mas a igreja tava 
praticamente vazia. Agente contava as cadeiras ocupadas na hora da 
missa. Mas mesmo assim, tinha algumas lideranças que resistiam a esse 
desânimo e agente ficava se perguntando: meu Deus do céu, o que nós 
vamos fazer pra trazer esse povo de volta à igreja. (Entrevista concedida 
por antiga liderança de pastoral. Sra. L. P.). 

Como relatado acima, a igreja estava cada vez com menos fiéis na missa 

aos domingos e as próprias lideranças estavam desanimadas a continuar o serviço 

pastoral. Vivia se um clima de incerteza diante da falta de interesse dos fiéis e das 

lideranças. As próprias lideranças sentiam necessidade de desenvolver um trabalho 

mais profundo e de não simplesmente vir à missa e participar de pastorais ligadas 

ao sacramento, como Catequese, Crisma e Batismo: 

Até nós mesmos que estávamos à frente das pastorais estávamos sentindo 
um vazio. Agente sentia falta de algo a mais, porque só participar de 
pastoral pra ‘dar’ crisma, batismo, primeira comunhão, não satisfazia mais o 
nosso trabalho e o povo só vinha a igreja buscar isso e depois desaparecia. 
Ninguém nunca mais via esse povo na missa. (Entrevista com liderança de 
pastoral. Sra. P.M.) 

Nessa perspectiva, citada pela liderança de pastoral, a igreja da 

comunidade de São João Batista no Sitio São João desenvolvia um trabalho de 

oferecer os bens de salvação aos fiéis, a partir da perspectiva dos sacramentos 

(crisma, batismo, comunhão), dentro da função da Igreja como instituição, de acordo 

com Weber (1971). Entretanto, essa ótica não bastava aos fiéis. Diante dos desafios 

da contemporaneidade, eles precisavam de algo mais, como citou a senhora P. M, 
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não bastava somente ‘oferecer’, deixar a disposição dos fiéis os bens de salvação, 

seria necessário mais do que isso. 

Vejamos: 

Na missa a gente vivia uma situação de que, fora o pessoal que participava 
de alguma pastoral, ninguém mais se conhecia. A gente nem 
cumprimentava as pessoas, até porque não conhecia elas (sic), 
simplesmente desejava a paz de Cristo na hora da missa, mas depois 
quando saía da igreja, era como se ninguém tivesse visto o outro lá. E eu 
me perguntava: que sentido tem isso pra nós? Acho que assim não vale 
apena estar na igreja e depois quando sai de lá volta tudo ao normal. 
(Entrevista com Sra. M. J. – atual participante de CEVs).  

Nesse contexto, na igreja de São João Batista, as relações aconteciam 

mais ao anonimato, se levado em consideração as relações dos participantes da 

missa, (a fora os participantes de pastorais que tinham relações de amizade). As 

pessoas não se conheciam pelo nome e simplesmente iam à igreja à procura dos 

sacramentos.  

Nessa época, antes da chegada do padre Carlos, se o fulano veio à igreja 
semana passada, mas não veio nesse domingo, nós nem sentimos a falta 
dele, porque simplesmente nós não o conhecemos. Ele vem assiste a 
missa, pede perdão, louva, escuta a homilia, comunga e vai pra casa. Mas 
nós nem sabemos se quer o nome dele. ( Sra. C. B. – participante das 
CEVs) 

Essa relação entre os freqüentadores da missa aos domingos na igreja de 

São João Batista pode ser comparada às relações societárias que descreve Tönnies 

(1963), onde elas não têm características de pertencimento, de afetividade. Elas 

estão mais ligadas a relações impessoais, seriam mais anônimas, e sem vínculos de 

afetividade e de amizade. Diferentemente das relações societárias, a idéia do 

conceito de Comunidade, do mesmo autor (1963), onde a vivência em comunidade 

estaria ligada ao sentimento de identidade, em grupos de pequena escala onde há o 

fortalecimento de vínculos de amizade e de pertença ao grupo, em uma relação de 

compromisso mútuo entre os participantes.   

Nessa conjuntura, seriam necessárias, segundo algumas lideranças, 

algumas motivações para ‘revitalizar’ a comunidade (São João Batista), pois o 

desânimo crescia a cada dia. Com urgência, sentia-se falta da intervenção da igreja 

com outras estratégias de evangelização, diante do contexto vivido na comunidade. 
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Em 2007, quando o padre Carlos chegou à área pastoral e apresentou a 

proposta do projeto de pequenas comunidades, as lideranças vibravam: 

Quando o padre falou da proposta das CEVs parece que nós sentimos uma 
grande força chegando até nós. Aquilo era justamente o que nós aqui no 
Sitio São João precisávamos. Tava todo mundo cabisbaixo e sem 
perspectiva de trabalhar. Só Deus mesmo que nos mantinha na caminhada, 
mas tava muito difícil, muita gente já tinha desistido. E quando o padre falou 
de como seria essa nova metodologia, as pessoas que estavam escutando 
aquilo estavam com os olhos brilhando de tanto ânimo que havia nos 
corações deles. Foi maravilhoso ouvir aquilo. Era uma nova esperança que 
nós tínhamos. (segundo o Sr. J. A., participante do Terço dos Homens na 
comunidade e das CEVs): 

E nesse contexto, as primeiras lideranças que souberam desse projeto 

ficaram motivadas a vivenciar essa proposta.  

 

3.1 As CEVs no contexto das pastorais e movimentos: Pastoral de Conjunto da 

Comunidade São João Batista 

 

As comunidades Eclesiais de Vizinhança não são pastorais, é um 

movimento da igreja católica assim como tantos outros existentes em várias 

paróquias (ECC - Encontro de Casais com Cristo, Grupos de Oração da Renovação 

Carismática Católica, Terço dos Homens). As pastorais geralmente estão ligadas a 

uma organização da igreja local (diocese), com um teor forte na evangelização. 

Entretanto, os movimentos fundam-se num contexto externo às organizações locais 

e com uma atuação fortemente voltada a espiritualidade dos fiéis estão mais ligados 

a uma organização nacional ou internacional e até mesmo à figura de seu próprio 

fundador, como no caso das CEV’s que foram fundadas em Brasília e 

implementadas em Fortaleza pelo mesmo fundador. De qualquer forma, o fato de 

ser movimento não nega a estas associações o conteúdo evangelizador de suas 

propostas. Dentro do contexto da igreja particular as CEVs são pequenas 

comunidades que são motivadas a vivenciarem o projeto de redes de comunidades 

dentro da paróquia (comunidade de comunidades) e que existem no contexto da 

pastoral de conjunto numa perspectiva de ação evangelizadora. Segundo a 
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proposta, (PLANO PASTORAL-ÁREA PASTORAL DO PALMEIRAS) os fiéis ativos 

têm que vivenciar sua cristandade a partir da participação da missa aos domingos; 

participação em uma CEV; colaboração com o dízimo; participação em uma pastoral 

da igreja. 

Segundo padre Carlos, a participação da missa aos domingos é 

imprescindível à vivencia de todo cristão católico atuante: 

Essa participação é uma das ‘asas’ da igreja, uma igreja que reúne todos os 
discípulos de Jesus Cristo em grande assembléia (comunidade), para 
celebrar a presença viva do crucificado e ressuscitado: o mistério pascal: 
paixão e morte e ressurreição do Senhor atualizada e vivenciada pelos 
discípulos no dia do Senhor (domingo). Fortalecendo-se a partir da 
Eucaristia e da união da grande assembléia para ter forças pra vencer os 
desafios do cotidiano e da semana que está se iniciando. A grande 
assembléia que celebra festivamente em ação de graças a presença de um 
Deus vivo. Isso é uma asa da igreja. A igreja grande comunidade, Templo. 
(Pe. Carlos Paludo) 

Para ele, essa característica de celebrar junto com toda a assembléia 

seria relembrar a memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo atualizando 

essa memória como sinal da presença do sagrado no meio da caminhada da 

comunidade.   

Participar de uma CEV, dentro da proposta pastoral da área, seria a outra 

asa da igreja local: 

A outra identidade de discípulo cristão católico seguidor de Jesus Cristo é 
fazer parte, assim como os primeiros cristãos, de uma pequena 
comunidade, reunindo se nas casas semanalmente para partilhar a vida e 
vivenciar as alegrias e tristezas dentro da sua realidade de pequenas 
vizinhanças e pequenas comunidades. Essa é a outra asa da igreja. (Pe. 
Carlos Paludo)  

Dentro dessa proposta, os fiéis se reúnem na igreja e durante a semana 

nas casas celebram a fé na grande comunidade (São João Batista) a partir da 

Eucaristia (sacramento), da bíblia e da memória da paixão, morte e ressurreição de 

Cristo, ofertando a si mesmo e a caminhada pessoal e da comunidade ao sagrado, 

para assim, participar da pequena comunidade fortificada, segundo eles, a vivenciar 

os desafios do cotidiano.   
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Manter-se em dia com o dízimo é, nessa proposta, uma forma de 

colaborar materialmente com o crescimento da igreja (templo) a fim de ter condições 

financeiras para custear as despesas da paróquia e as pastorais. 

Participar de uma pastoral ou movimento da igreja também é uma 

perspectiva do projeto da pastoral de conjunto, exercendo assim o papel de serviço 

dos fiéis leigos a partir dos carismas e dons de cada um. 

Essas quatro perspectivas fecham esse projeto de igreja missionária onde 

cada característica se completa dentro da conjuntura da Pastoral de Conjunto: 

participar da missa aos domingos na capela fortalece os laços da grande 

comunidade e, a partir dos sacramentos, fortalece os fiéis para os desafios do 

cotidiano durante a semana que se inicia; por sua vez, a participação nas CEVs 

fortalece os vínculos com os vizinhos, ligada a uma espiritualidade eclesial de 

partilha e de vivência diante do contexto social que estão inseridos; colaborar com o 

dízimo, dentro da proposta, segundo o plano pastoral, se faz necessário por conta 

dos gastos, despesas pastorais e da manutenção da igreja templo; também 

importante, segundo o mesmo plano, é a participação nos movimentos e pastorais 

(dízimo, juventude, crisma, batismo, terço dos homens, catequese, familiar) 

mantendo viva a igreja como portadora dos bens de salvação a partir dos 

sacramentos que oferece. 

Nesse contexto da Pastoral de Conjunto da Área Pastoral do Palmeiras, 

as CEVs são de fundamental importância como o espaço onde ocorre uma maior 

proximidade e estreitamento de laços afetivos e solidários entre os participantes nas 

pequenas comunidades. 

 3.2 Formação das primeiras Comunidades Eclesiais de Vizinhança na 

Comunidade São João Batista 

A partir da orientação da Igreja pós Vaticano II, e do projeto trazido pelo 

padre Carlos Paludo, as pessoas sentiam se motivadas a vivenciarem essa nova 

proposta, esse ‘novo jeito de ser igreja’. 
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O processo de implementação das CEVs, como citado no capitulo 

anterior, aconteceu, na primeira fase, com a sistematização de uma pesquisa sócio-

religiosa entre as famílias de todas as ruas da comunidade – Censo Sócio Religioso, 

que foi motivado pelo padre Carlos afim de que a comunidade conhecesse a própria 

realidade sócio-religiosa que está inserida: quantidade de famílias; número de 

pessoas por família; renda mensal familiar; famílias católicas, e de outras religiões; 

sacramentos recebidos pelas pessoas das famílias católicas; participação em 

serviços pastorais ou formações que teve na igreja;etc. Esse censo foi organizado 

pelo padre e alguns pesquisadores, convidados por ele, que treinaram os próprios 

moradores para executar a pesquisa.  

O censo sócio-religioso foi o ponto de partida para conhecer a realidade 

sócio-religiosa da comunidade e, dessa forma, organizar as estratégias de 

articulação das lideranças. Com a pesquisa concluída, a área geográfica da 

Comunidade São João Batista foi dividida em duas áreas centrais. Cada área central 

tem um (a) coordenador (a), e está dividida em setores, que por sua vez, também 

tem um (a) coordenador (a) e dois agentes missionários, que assessoram a 

coordenação na busca de novos participantes das CEVs e também novas 

lideranças. 

Nessa época vivia-se um clima de muita alegria na comunidade (São 

João Batista), as pessoas estavam motivadas a vivenciarem essa proposta: 

De repente começou a se espalhar a noticia de que tinha um padre novo na 
igreja entre os moradores da comunidade e que as pessoas estavam 
animadas a ir pra missa, a igreja ficava lotada aos domingos e o padre 
sempre falava na homilia que nós tínhamos que estar mais próximos, nos 
organizar porque cristão não deve só ir pra missa, cristão tem que viver sua 
religião no seu dia-a-dia também. (liderança das CEVs) 

E com essa motivação os fiéis começaram a se organizar, a partir da 

liderança do padre, para a execução do censo sócio religioso. Essa pesquisa foi 

executada na comunidade pelos jovens e por muitos dos participantes das pastorais 

já existentes.  

Mas enquanto a pesquisa acontecia, muitas pessoas já estavam se 

organizando nas ruas e convidando os vizinhos para ir à missa e assim, motivando-
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os para começarem a formar comunidades de rua onde eles pudessem conversar 

mais, rezar e discutir sobre os problemas que cada família passava, da rua e da 

comunidade.  

 No início da implantação das CEVs a participação foi de forma intensa. 

Na vizinhança, muitos não queriam ficar de fora. Todos se organizavam com muito 

entusiasmo. Esse fato era observado pela participação do povo na missa aos 

domingos e na organização dos movimentos festivos existentes na Igreja. 

            Esse novo jeito de ser Igreja atraia muitas pessoas, até mesmo as 

que não freqüentavam uma igreja há muitos anos, que estavam desmotivadas, 

voltaram a se engajar nos movimentos pastorais, e cada um a sua maneira 

contribuía com o serviço que tinha condições de realizar. 

            A idéia do plano pastoral seria expandir as CEVs às 44 ruas da 

Comunidade São João Batista. E para iniciar não precisavam de muitas pessoas, 

três ou quatro famílias da mesma rua podiam formar uma CEV já que a proposta de 

pequena comunidade é de grupos com um número reduzido de pessoas. Esse 

processo não se deu ao mesmo tempo em todas as ruas, principalmente nas que 

ficam localizadas mais distantes da Igreja.  No entanto, as que conseguiram se 

organizar passavam por um período de encontros entre eles, geralmente em torno 

de uma liderança na própria vizinhança, responsável por conduzir os trabalhos e 

animar o povo. Quando o grupo estava já se organizando, havia a celebração na rua 

para instituir a CEV, que já tinha passado pelo processo da escolha do nome, a 

partir da opinião dos próprios participantes e da escolha também de um coordenador 

(a) para liderar a CEV.  

A primeira Comunidade Eclesial de Vizinhança surgida na Comunidade 

São João Batista foi inaugurada oficialmente no dia 26 de junho de 2007 na Rua 24 

e teve como nome Porta do Céu. As pessoas já se reuniam desde o começo do ano 

de 2007 rezando o terço e lendo a bíblia, mas nesse dia tiveram, com uma missa na 

rua, a inauguração dessa pequena comunidade. Todas as vezes em que iria ser 

inaugurada uma CEV, era feito o anúncio na missa, dessa forma, os fiéis 

prestigiavam cada uma dessas comunidades que surgiam. A partir daí, outras 

pequenas comunidades foram surgindo e sendo oficializadas com o ritual da missa 
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na rua de cada uma delas. Esse momento agregava muita gente e se tornava muito 

festivo com distribuição de comidas e bebidas após a celebração para todos os 

participantes da celebração. As CEVs que surgiram em seqüência foram: Luz Divina 

(Rua 27); Caminhando com Maria (Rua 04); Amigos (Rua 03); Caminhando com 

Jesus (Rua 05); A caminho da Missão (Rua 07); Deus está conosco (Avenida B); 

Unidos pela Fé (Rua 21)/Unidos pela Fé (Rua 43) (Esse grupo dividiu-se em dois por 

conta do grande número de participantes, entretanto, os participantes decidiram 

continuar com o mesmo nome); Semeando a Palavra (Avenida A -Rua Val Paraíso( 

limite da área geográfica do conjunto Sitio São João); De mãos dadas com Jesus 

(Rua Antonio Reis- limite da área geográfica). 

3.3 Participação dos católicos do Sitio São João nas CEVs            

Segundo entrevistas realizadas com os participantes das CEVs, o 

principal motivo que levou à organização dessas pequenas comunidades foi a 

oportunidade que tiveram de juntos professarem a sua fé e,conseqüentemente o 

estreitamento das relações de solidariedade e afetividade entre os vizinhos, uma vez 

que a proximidade geográfica foi um fator importante dentro dessa metodologia,  

facilitando os encontros dos vários grupos. Vejamos uma dessas entrevistas: 

Muitos de nós não tínhamos nenhuma relação de proximidade com os 
nossos vizinhos, era muito triste, morar perto de pessoas em que a gente 
nem conversava, simplesmente cumprimentava com um ‘oi’ ou um ‘bom dia’ 
coisa assim. Mas com as CEVs nós começamos a convidar o pessoal pra 
participar e a partir daí começamos a ver como essas pessoas eram legais 
e que a gente morava tão perto, mas nunca tinha se dado conta disso. E daí 
começou a surgir uma amizade entre nós e hoje nós conversamos muito, 
nos reunimos nas quartas, lemos a bíblia, refletimos sobre o evangelho na 
nossa vida e hoje tudo é muito bom graças a Deus e independente das 
reuniões hoje existe uma amizade entre nós e as CEVs nos ajudaram muito 
nisso. (participante das CEVs) 

Segundo depoimentos de alguns atuais participantes das CEVs, depois 

que eles começaram a participar das missas com o padre Carlos sentiram a 

necessidade de, a principio, participar da CEV da rua em que moram para conhecer 

como funcionava esses encontros de vizinhos, pois a grande motivação de padre 

Carlos era de que as pessoas experimentassem essa vivência para conhecer. 

Eu comecei a ir pra missa porque a minha mulher falou que tinha chegado 
um novo padre, e ele era muito animado e acolhedor com as pessoas. E no 
começo eu fui mais pra conhecer esse padre e saber como era a missa com 
ele. Na primeira vez que fui, quando terminou a missa minha mulher foi fala 
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com ele e ele veio falar comigo e me cumprimentou e perguntou qual era o 
meu nome, em que rua morava e conversamos rapidamente por poucos 
minutos e ele me convidou a conhecer e participar do grupo das CEVs da 
rua em que eu morava. Gostei da proposta, fui na quarta-feira da mesma 
semana participar. Chegando lá nas CEVs fui muito bem recebido, as 
pessoas me trataram muito bem, já conhecia todos, mas a maioria somente 
de vista, pois não tinha muito contato com eles. E a partir daí começamos a 
ficar amigos e hoje nós somos realmente irmãos, estamos sempre prontos a 
dar uma palavra amiga ou alguma ajuda que um dos componentes do 
nosso grupo precisa. (Sr. J. A. participante das CEVs). 

 

Esse caso demonstra a importância da participação nas CEVs para essas 

pessoas que vivenciam dessa experiência. Mas participar de uma comunidade não 

quer dizer que só existem sentimentos de lealdade, de solidariedade e de 

homogeneidade entre os participantes. Como mencionado no capitulo I, falar em 

comunidade não se refere somente a sentimentos de boas relações pessoais, pois a 

comunidade, ou as comunidades são formadas por integrantes que tem cada um 

suas individualidades, e que pensam diferentes, muitas vezes gerando atritos e 

choques de opiniões dentro da própria comunidade por conta da heterogeneidade 

de pensamentos que permeiam a comunidade. Nesse caso específico das CEVs, é 

levado em consideração os laços que unem esses integrantes e que motivam eles a 

buscar e a vivenciar a mesma identidade de cristãos católicos, a partir de pequenas 

comunidades eclesiais, a ênfase na boa convivência deles dentro do pequeno grupo, 

que por ser pequeno, pode ser valorizar mais o outro e melhor acolhe-lo. 

Todo esse movimento na vizinhança mudou muito a participação dos 

católicos e a relação deles com o sagrado e com a religião. Os participantes das 

CEVs foram motivados a vivenciar e experimentar os sacramentos da igreja, já que 

antes não tinham sentido o despertar e a importância desses sacramentos. Um 

destes sacramentos que foi vivenciado por esses componentes foi o matrimônio. Em 

dezembro de 2008 foi realizado o primeiro casamento comunitário na igreja da 

comunidade São João Batista. Esses casais eram participantes das CEVs, e em sua 

maioria, já moravam juntos constituíam famílias, entretanto, não haviam firmado o 

compromisso a partir da celebração do matrimônio religioso.  Muitos participantes 

também não tinham vivenciado sacramentos como Eucaristia e Crisma, e a partir da 

participação das CEVs esses componentes se sentiram motivados a essas 

vivências.   

  



63 

 

 

3.4 Organização sistemática das reuniões das CEVs 

As reuniões das CEVs acontecem seguindo a mesma metodologia 

libertadora das reuniões de outras modalidades de associação religiosa de vizinhos, 

como as CEBs- Comunidades Eclesiais de base, a partir do método ver-julgar-agir, 

tendo como ênfase uma teologia pragmática voltada a uma dinâmica de 

espiritualidade ligada ao fortalecimento das relações interpessoais a partir da 

vivência em pequenas comunidades e da leitura bíblica voltada para a reflexão do 

cotidiano e da resolução dos problemas da realidade social da comunidade.  

Vejamos o que a autora Júlia Miranda, especialista em Cristianismo de 

Libertação nos fala: 

No cristianismo de libertação, esse religioso parece representar o já aludido 
transbordamento do campo tradicional, principalmente pelo movimento que 
parte da mensagem religiosa para pensar a sociedade e aí propor 
transformações, deixando-se ao mesmo tempo influenciar-se pelas lutas 
sociais e políticas, na forma de perceber o religioso e de interpretar a 
palavra sagrada. (MIRANDA; p.162; 1995)    

Nessa perspectiva, essas reuniões têm como subsídios livrinhos 

produzidos pela própria paróquia, ou pela igreja local (arquidiocese), que buscam 

levar os participantes a reflexões sobre o cotidiano a partir da palavra de Deus. A 

proposta da paróquia é de que todos as CEVs reflitam a partir do conteúdo do 

mesmo livrinho uniformemente, para que assim as CEVs sigam no mesmo ritmo e 

no mesmo conteúdo ao mesmo tempo.  

Nas reuniões das CEVs já foram refletidos vários temas a partir dos 

conteúdos dos livrinhos produzidos pela própria paróquia, entre eles: o Evangelho 

de Marcos; Formação de comunidades: estudo querigmático: Discípulos e 

missionários: roteiros de reflexão; Natal: Jesus Missionário do Pai; Encontros de 

partilha: novena do dízimo;Seguindo Jesus no ano litúrgico; Maria no liturgia e nas 

festas do Tempo Comum; Domingo: dia do Senhor; Ser família: escolher e defender 

a vida; Natal: Jesus, o príncipe da Paz nasce para defender a vida;Paulo, o apóstolo: 

missão e vocação de São Paulo; Fraternidade e Segurança Pública; Missões 

Populares: é hora de evangelizar: Ser família: promover a Paz e a Justiça 

anunciando: Ele está no meio de nós!; 
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As reuniões acontecem sempre na casa de um dos componentes das 

CEVs, e começam sempre com o acolhimento do anfitrião e do coordenador da CEV 

dando as boas vindas e motivando uma conversa inicial sobre a semana que se 

passou, ou alguns fatos marcantes que aconteceram nos diversos âmbitos. Após 

essa acolhida inicial, faz-se a oração inicial que já vem descrita nos livrinhos e está 

sempre ligada ao tema em estudo no momento. Essa oração inicial tem, em todos 

os livrinhos usados como subsídios, características de invocação do sagrado para 

manter o espaço e as pessoas ungidas pra bem realizar o encontro. Vejamos o 

exemplo de uma dessas orações iniciais que são feitas nas reuniões das CEVs:  

Oremos: Jesus Mestre, vós dissestes que a vida eterna consiste em 
conhecer a Vós e ao Pai. Derramai sobre nós a abundância do Espírito 
Santo. Que ele nos ilumine, guie e fortaleça no vosso seguimento, porque 
sois o único Caminho para o Pai. Fazei-nos crescer no vosso amor, para 
que sejamos como o Apóstolo Paulo, testemunhas vivas do vosso 
Evangelho. Com Maria, Mãe, Mestra e Rainha soa Apóstolos, guardaremos 
vossa Palavra, meditando-a  em nossos corações. Jesus, Mestre, Caminho, 
Verdade e Vida, tende piedade de nós! (Roteiros para grupos de CEVs: 
Evangelho de Marcos; p.3)       

Em todas as CEVs pesquisadas, os participantes fazem a oração inicial 

baseada no que está escrito, literalmente. Isso aconteceu em todas elas, desde a 

mais antiga até as mais recentes criadas.  

Após a oração inicial, os participantes cantam algum cântico que tenha 

relação com o tema em questão, ou quando não, cantam um que tenha ligação com 

a missão como, por exemplo, esse cântico que é muito cantado nos grupos: 

Me chamastes para caminhar na vida contigo/ decidi para sempre seguir-te 
não voltar atrás/ me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma/ é 
difícil agora viver sem lembrar-me de Ti/ Te amarei Senhor, eu só encontro 
a paz e alegria bem perto de Ti 

Ò Jesus não me deixes jamais caminhar solitário/ pois conheces a minha 
fraqueza e o meu coração /c vem e ensina me a viver a vida na Tua 
presença/ no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. (cântico 
popular católico) 

Após o cântico inicial, começa a ser introduzido o tema em questão a 

partir de uma reflexão que é sempre colocada no roteiro do livrinho e que é iniciada 

pelo coordenador da CEV e que tem vários leitores que são escolhidos antes das 

reuniões, para partes do texto citados e separados por número de leitor. Após a 

introdução do tema, o animador (coordenador) lança algumas perguntas sobre o 
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tema, que também, já estão propostas no próprio subsídio. Nesse momento tem-se 

uma pausa para a reflexão pessoal e, em seguida a partilha feita da reflexão sobre a 

pergunta e o debate sobre a mesma. Após essa reflexão, é cantado um hino de 

aclamação a Palavra que vai ser lida, e após o cântico, um dos componentes faz a 

leitura. Após a leitura feita e escutada por todos, existem nos livrinhos, o que 

chamam de chaves de leitura, que são perguntas e reflexões ligadas ao Evangelho 

para entender a leitura no contexto em que foi escrita, e logo após esse momento, o 

subsídio também propõe perguntas para o plenário em relação a aquela leitura, 

relacionada à realidade atual em que a comunidade vive na periferia de Fortaleza. 

Daí surge um debate intenso, aonde as pessoas vão colocando suas opiniões, 

enquanto outras, aparentemente mais tímidas, não participam muito, mas escutam a 

todo o debate no seu lugar privilegiado. A partir do plenário realizado e da reflexão 

feita tem se a sugestão de compromisso da semana: diante da leitura vista e do 

contexto sócio-religioso em que estão inseridos (ver), das reflexões que foram feitas 

em torno desse tema (julgar), quais as ações que os participantes vão fazer (agir), 

como compromisso assumido dessa metodologia. Geralmente os compromissos 

são, a principio, quase sempre, com característica de missão espiritual em ajudar 

um vizinho que está necessitando de ajuda pra se alimentar ou alguém que está 

faltando as reuniões ou chamar o vizinho que nunca participou das CEVs. E no 

encontro seguinte, no inicio, é feita uma partilha a partir do cumprimento dos 

compromissos propostos da semana anterior. Após todo esse processo realizado na 

reunião faz-se uma oração inicial de encerramento e que, na maioria das vezes e 

em todas as CEVs pesquisadas acontece, como proposto no subsídio com uma 

oração que já está sugerida e continua com uma oração coletiva onde todos os 

participantes rezam espontaneamente, colocando em oração pedidos e 

agradecimentos a Deus pelo que tem acontecido e pelos desafios que irão 

encontrar. Logo após, todos se abraçam desejando a paz de Cristo aos 

participantes, e saem para as suas casas, já sabendo em qual casa vai ser o 

encontro da próxima semana. 
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 3.5 Engajamento dos participantes das CEVs nas pastorais e movimentos da 

igreja 

Os participantes das CEVs do Sitio São João estão, em boa parte, 

inseridos nas pastorais ou movimentos existentes na comunidade. As pastorais e 

movimentos que existem na comunidade formam, juntamente com as CEVs a 

Pastoral de Conjunto. E dentre os fatores que fortalecem essa participação é a 

proposta do Padre Carlos da vivência cristã ativa onde os participantes têm que 

também desenvolver alguma atividade de serviço pastoral como testemunho da sua 

vivência e a própria necessidade das pastorais por leigos engajados.  

 

Nessa perspectiva, os participantes começaram a se integrar nas 

pastorais de: Batismo, Liturgia, Dízimo, Crisma e Catequese, sendo que muitos 

deles, não tiveram a experiência de alguns sacramentos, portanto, estes foram ou 

estão em processo sacramental da primeira comunhão, Crisma ou até mesmo, 

como citado, o exemplo do matrimônio, onde já houveram vários casamentos 

comunitários motivados pelos participantes das CEV’s. 

  

A outra motivação percebida no engajamento dos participantes das CEVs 

nas pastorais é a pouca disponibilidade de leigos, por conta de fatores pessoais da 

individualidade de cada um, muitas vezes relacionado às questões de falta de 

disponibilidade para participar das reuniões. E nesse contexto, a comunidade 

necessita de pessoas para desenvolver os mais diversos serviços nas pastorais, e 

diante dessa necessidade, os participantes das CEVs acabam muitas vezes 

assumindo e participando de mais de uma pastoral de serviço e por tantas vezes se 

sobrecarregando. Muitas das lideranças e dos participantes das CEVs acumulam 

mais de uma função dentro da Pastoral de Conjunto, diante dessa sobrecarga que 

muitos deles têm por conta do serviço realizado em diversas pastorais e pelo 

grande numero de reuniões que participam durante a semana, muitos desses 

participantes desenvolvem conflitos dentro da comunidade e na própria família.  

Existem muitas atividades pastorais e de serviço permanente na 

comunidade,  que acabam preenchendo o tempo dos participantes, privando-os da 

liberdade, de muitas vezes, exercer e vivenciar a sua individualidade em relação à 

família, a vida profissional e estudantil. Constantemente, esse grande número de 
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reuniões foi motivo de queixas entre os participantes dessas atividades, causado 

também, pelo pequeno número de pessoas engajadas diante do grande número de 

atividades e serviços e da realidade da comunidade.  

 

3.6 Relação com os vizinhos após as CEVs 

Um dos pressupostos do pesquisador para desenvolver tal pesquisa 

estava situado no fato de as CEVs terem mudado a relação dos vizinhos católicos 

da mesma rua. Este fato foi comprovado a partir da entrevista feita com uma 

amostra dos participantes, que na sua maioria, informaram que as CEVs fizeram 

com que eles, como vizinhos, estreitassem os laços de amizade que estavam na 

superficialidade, como um cumprimento cotidiano de saudação. 

Depois que nós começamos a participar das CEVs nós ficamos 
verdadeiramente amigos e hoje nós conversamos e até mesmo nos outros 
dias da semana, que não tem encontro, nós vamos um na casa do outro, 
ou ficamos um pouco na calçada conversando e hoje eu sei que posso 
contar com muitas das pessoas que encontrei nas CEVs aqui da rua, e nós 
somos vizinhos há tanto tempo, mas não tinha se dado conta de que 
podíamos ser tão amigos. (participante das CEVs)  

 

A partir deste caso específico, as CEVs mudaram a forma de se 

relacionar desses vizinhos, que antes apenas se cumprimentavam superficialmente 

e que atualmente, segundo eles, desenvolveram laços de amizade e de 

solidariedade tornando a vivência deles, como vizinhos mais agradável. 

Como agora somos amigos, nos reunimos na rua e fazemos festinha, 
quadrilhas, juntamos as pessoas e fazemos o Natal juntos, onde cada 
família traz uma prato e todos nós nos sentimos felizes com tudo isso. Uma 
vez fizemos um encontro de ‘chá da tarde’. Cada componente trouxe uma 
comida ou uma bebida: era café, leite, chá, bolacha, bolo de tudo quanto 
era jeito e no final ainda sobrou muita coisa e agente acabava chamando 
as pessoas que iam passando na rua pra também partilhar com agente. 
Tudo isso nos faz muito feliz. (Participante atuante das CEVs)  

 

Segundo entrevistas e visitas houve também casos onde algumas 

pessoas não se sentiram bem ao participar das CEV’s pelo fato de se sentirem 

discriminadas por conta de “não se encaixarem nos padrões permitidos ou 

solicitados”. Dessa forma, as CEVs se assemelham a idéia de seita (WEBER) onde 

somente os qualificados estão “aptos” a participar. 

A participação nas reuniões e encontros das Comunidades Eclesiais de 

Vizinhança fez com que muitos dos participantes mudassem a forma de se 
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relacionar com os vizinhos, que mesmo morando próximo, não se conheciam ou 

desenvolviam alguma forma de relação de afetividade ou solidariedade. 

 

3.7 Práticas religiosas dos participantes após as CEVs 

As vivências e experiências religiosas dos atores sociais participantes das 

CEV’s aumentaram após a participação nesses pequenos grupos de rua. Muitos 

deles não iam sequer às missas dominicais, e após às CEV’s e toda motivação 

criada em volta dessa nova nomenclatura muitos deles passaram a participar de 

vários outros grupos e pastorais como: terço dos homens, pastoral do dízimo, 

pastoral do Crisma, Catequese infantil, Catequese de jovens e adultos, pastoral da 

Liturgia, etc. Vejamos um depoimento de participante: 

 Eu comecei a participar das CEV’s desde o dia em que fizeram uma 
reunião aqui em casa, e como eu tinha que receber as pessoas participei. 
E eu achava que era um negócio muito chato, mas gostei. É bem animado. 
Agente canta, reza, faz dinâmica. E o bom é que se torna mais amigo das 
pessoas que estão vizinhos agente. E depois conhece outras pessoas de 
outros grupos de CEV’s de outras ruas. É bom demais. Eu e minha mulher 
estamos muito felizes em participar. ( Sr. J. F. participante CEV’s) 

 

 Percebemos no último depoimento o começo da participação deste 

senhor em um dos grupos, vejamos a inserção em outras pastorais. 

Um dia eu tava numa das reuniões e fiz uma leitura da Bíblia, no final a 
coordenadora perguntou se eu não queria fazer parte da Pastoral da 
Liturgia, já que eu lia bem. Daí, na outra semana fui até a reunião da 
liturgia e também estou participando e adorando. Já fiz até leitura na missa 
e tudo. Também estou no Terço dos Homens que é uma experiência muito 
legal para os homens aqui da comunidade. (Sr. J. F. participante CEV’s) 

 

 Além de participar das CEV’s esse entrevistado participa também de 

outros dois movimentos e pastorais, dessa forma, também, vários outros 

participantes se engajaram nas outras pastorais da comunidade, devido a grande 

motivação que tiveram e a forma como foram acolhidos e que se sentiram bem 

naqueles grupos. 
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3.8 Relação das CEVs com outras modalidades de vizinhos da Igreja 

Católica 

 

 Assim como outras modalidades de associações de vizinhos CEB’s, 

grupos de rua, círculos bíblicos, as CEVs surgiram com a mesma proposta de igreja 

setorial proposta pelo Vaticano II. Entretanto, algumas delas se diferenciaram pela 

sua metodologia e outras particularidades.      

 Entre essas modalidades, podemos citar como destaque as CEB’s: 

Comunidades Eclesiais de Base criadas a partir da década de 1960 como exemplo 

de pequenas comunidades e de ‘um novo jeito de ser Igreja’, Dom Aloísio 

Lorscheider expressa em entrevista a importância destas: 

 “A Igreja necessita de Comunidades Eclesiais de Base no mundo de hoje, 
sobretudo no mundo dos empobrecidos, dos marginalizados, dos 
esquecidos. A Igreja já é e deve ser, essencialmente, comunidade de fé e 
de luta, construtora de laços fraternos de verdade, e não apenas agregar 
multidões e entretê-las. Todos os movimentos católicos e todas as pastorais 
devem ter as CEBs como modelo, como forma de ser Igreja.(...) é por meio 
destes núcleos de base que o povo que vive ‘na grande dispersão’ pode 
fazer sua experiência definitiva de eclesialidade” (CARLO TURSI; 2008; 
p.173) 

 

As CEB’s aparecem como uma forma de ser igreja agregando o cotidiano 

das pessoas numa perspectiva religiosa, comunitária, solidária e também política. 

Onde as pessoas juntas, vivenciando a mesma realidade pensavam também 

possibilidades de enfrentar os problemas sociais que existiam, a partir do ponto de 

vista da igreja da opção preferencial pelos pobres e da vida digna a todos. Dessa 

forma, as CEB’s se diferenciam das CEV’s a partir dessa perspectiva política 

inserida na sua proposta. Pois me parece que, as CEV’s, diferentemente, têm uma 

proposta muito mais acolhedora e motivadora quanto às vivências sacramentais e a 

afetividade do que quanto aos problemas políticos vivenciados.  

O que me parece é que o foco das CEBs era, e é, além da vivência 

afetiva relacionada ao outro (vizinho) e ao sagrado (Deus) por intermédio da igreja 

(portadora dos bens e sacramentos), a reflexão sobre os problemas sociais 

vivenciados numa perspectiva bem mais libertadora de luta pelos direitos sociais dos 

mais injustiçados. Em relação às CEV’s, esse último aspecto pode aparecer em 

alguns grupos, entretanto, esse não é um ou o foco principal. Percebo que o foco 

dessa última modalidade é motivar aos que se dizem católicos e que não estão mais 

tão presentes, devido a diversos motivos, o retorno às vivências e experiências 
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religiosas a partir da participação em pequenos grupos de vizinhos relacionando-se, 

também com o outro, Deus e a igreja combatendo a secularização e todos os 

aspectos da pós-modernidade.  
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa foi iniciada a partir dos pressupostos de que a inserção 

das Comunidades Eclesiais de Vizinhança no Plano de Trabalho da Paróquia do 

Palmeiras, a partir do ano de 2007, motivou muitos católicos moradores na área do 

Conjunto Sitio São João a participarem desse tipo de associação. A adesão das 

pessoas às CEVs produziu mudanças que interferiram na forma como essas 

pessoas desenvolviam práticas religiosas e se relacionavam com os vizinhos da 

própria rua. A partir desses pressupostos, busquei entender esse fenômeno a partir 

de seu funcionamento, relacionando-o ao pensamento da igreja e ao cotidiano 

vivenciado pelos participantes.   

Na pesquisa percebi que as CEVs existem a partir de uma estratégia de 

evangelização da Igreja Católica motivada pelo Concílio Vaticano II (1962-1965) em 

resposta às dificuldades vivenciadas por conta dos fatores da pós-modernidade, 

como o secularismo, que estariam afastando os fiéis. Daí surgiu a proposta de 

valorização dos leigos e de descentralização dos trabalhos pastorais. A Igreja 

precisava ‘aproximar-se das pessoas’, estar presente no seu cotidiano. Assim, criar 

estratégias de pequenos grupos seria uma forma de também aproximá-las umas 

das outras. Dessa forma, as CEVs, conseqüentemente, são parte da estratégia de 

trazer os fiéis de volta. De fazer com que a Igreja continue sendo para eles sinal de 

portadora de bens de salvação. 

Percebi que participar de uma associação religiosa de vizinhos para 

aquelas pessoas que aderiram era como uma nova motivação, uma luz para 

vivenciarem uma nova espiritualidade. A partir de depoimentos, percebi que antes 

da implementação das CEVs a igreja ficava quase vazia durante as celebrações. E 

logo após, as CEVs tornaram-se uma efervescência durante os primeiros meses. 

Muitos queriam participar e buscavam subsídios para ajudar outras pessoas a 

fundarem um grupo em cada rua.  Compreendi que o que motivava essa 

participação era a forma como as pessoas estavam sendo acolhidas e como elas 

começaram a vivenciar novas amizades na Igreja, desenvolvendo atividades e 

serviços que ajudavam no processo de evangelização da comunidade. Por várias 
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vezes, percebia a alegria de algumas delas em compartilhar o fato de que um dos 

vizinhos começara a participar do grupo da sua rua.  

As CEVs não funcionam por si só. Elas estão dentro de um contexto de 

Pastoral de Conjunto. Elas fazem parte de um plano estratégico de evangelização 

da Igreja. Participar das CEVs significa também responder a várias exigências: 

possuir e vivenciar os sacramentos e participar da missa aos domingos e 

desenvolver algum outro serviço pastoral. Dessa forma, a participação nas CEVs 

motivou a adesão de alguns participantes a vários sacramentos, como o Crisma, a 

primeira Eucaristia e o Matrimônio. Nesse mesmo período foi criado um grupo de 

catequese de adultos para atender à demanda de retardatários que surgia. Isso, 

conseqüentemente aumentou o trabalho da Igreja como portadora de bens e de 

sacramentos.  

Além da adesão aos sacramentos, a participação nas CEVs motivou 

também a participação e o engajamento de seus membros em outros serviços e 

eventos religiosos. A maioria dos homens que participam das CEVs começaram a 

participar de outras pastorais: como a liturgia, familiar, dízimo e do Movimento do 

Terço dos Homens. A participação não se dava somente como serviço pastoral. Os 

participantes das CEVs estavam presentes em grandes eventos católicos realizados 

no âmbito municipal e estadual, como: Queremos Deus, Encontros e Retiros de 

formação, Festival Halleluya, Encontros Festivos de Carnaval, Caminhada com 

Maria, dentre outros.  

Outra característica importante das CEVs, que surgiu na pesquisa como 

hipótese, foi o fato de a participação motivar mudanças nas relações entre os 

vizinhos da mesma rua. Ocorreram vários depoimentos de que vários vizinhos não 

desenvolviam nenhum tipo de relação afetiva antes de participar das reuniões das 

CEVs. Esse foi um dos pressupostos para o pesquisador. O que percebi é que 

realmente as CEVs motivaram uma aproximação das relações com os vizinhos e, 

conseqüentemente, laços afetivos eram construídos e estabelecidos. Entretanto, 

percebi através das entrevistas, sobretudo nas visitas aos grupos e nas conversas 

informais com alguns participantes após as reuniões, que algumas pessoas que 

começaram a participar das CEVs já não participavam mais por questões de 

discriminação. Algumas se sentiam muito cobradas devido às exigências que a 
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participação impunha, como o fato de que as pessoas deveriam ser casadas e não 

viver maritalmente sem o sacramento do matrimônio. Ou o fato de alguns 

participantes serem homossexuais e sentirem se descriminados pelos outros 

participantes. A partir dessa característica pude perceber as semelhanças entre as 

CEVs e as seitas como lugar “dos qualificados”, “dos que merecem estar ali”. 

Portanto, assim como nos lembra Bauman (2003), as CEVs, assim como diversas 

comunidades, se apresentam mais uma vez como um lugar conflitante, diferente da 

comunidade utópica, a dos nossos sonhos, que queríamos que realmente existisse. 

Na perspectiva de modalidade de associação religiosa, as CEVs 

surgiram assim como outras modalidades de associações de vizinhos motivadas 

pelo Concílio Vaticano II. Algumas características se assemelham às de outros 

grupos de rua como as CEBs, os Círculos Bíblicos, pela sua característica de 

buscar os fiéis que estão afastados da igreja, “tirar do anonimato da missa”, 

possibilitar a vivência dos sacramentos e uma relação cotidiana afetiva com o 

próximo. Entretanto, as CEVs diferem de outras modalidades como as CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base), pelo fato de não se relacionarem com temas 

mais politizados, como a luta do povo por direitos. Pude perceber que quando se 

toca em assuntos políticos nas reuniões, brevemente muda-se de assunto por não 

acharem que deve ser discutido naquele momento. Esse tipo de assunto não é de 

forma alguma enfatizado nas reuniões das CEVs, por motivos que podem ser 

diversos e que acredito que mereceriam uma abordagem mais aprofundada. 

 A partir dos dados coletados na pesquisa e a relação com os teóricos da 

sociologia e os documentos da Igreja consultados, surgiram outros 

questionamentos que mereceriam uma abordagem para a continuação desta 

pesquisa, ou início de outras relacionadas a essa temática. Dentre eles, percebi que 

um dos fatores responsáveis pelo sucesso das CEVs na localidade pesquisada foi o 

carisma do padre fundador. Este religioso conseguiu motivar a comunidade a 

vivenciar esse fenômeno e gerar uma expectativa enorme nesse tipo de 

associação. Acredito que esse conceito poderia ser abordado relacionando-o com a 

figura do Pe. Carlos Paludo, fundador das CEVS na Paróquia do Palmeiras.  

Outro questionamento que surgiu com a pesquisa é se existe alguma 

relação das CEVs com o Movimento de Renovação Carismática Católica – RCC e a 
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Teologia da Libertação. Oficialmente não existe, entretanto essa abordagem 

merece, a meu ver, um aprofundamento. 

Nessa pesquisa também surgiu um terceiro questionamento de 

conclusão, seria a respeito da relação dos participantes das CEVs com a mídia 

católica. 90% dos participantes escutam ou assistem a algum programa de rádio ou 

televisão católico. Percebi que os participantes estão fortemente ligados à figura de 

padres famosos que apresentam programas de televisão ou de rádio e celebram 

missas através dessas mídias. O mais citado entre eles é o padre Reginaldo 

Manzotti que está muito ligado ao cotidiano dessas pessoas através de seu 

programa matinal de rádio. 

Com a certeza de que essa realidade não tem fim e de que nunca 

conseguiremos dar conta dessa realidade por completo, acredito que estes fatores 

últimos são de fundamental importância para a continuação da pesquisa sobre essa 

problemática e da tentativa de entender esse fenômeno tão interessante, as 

Comunidades Eclesiais de Vizinhança no Conjunto Sitio São João.  
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