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RESUMO  

 

Medellín e Puebla: continuidade e descontinuidade nas orientações sobre o  uso da Bíblia  

 

RESUMO: A presente pesquisa faz um paralelo entre as Conferências de Medellín e Puebla 

no que diz respeito ao uso pastoral da Bíblia. Para atingir esse objetivo o texto apresenta uma 

panorâmica dos elementos sócio-político-econômico-eclesial que secundavam as duas 

Conferências do Episcopado Latino Americano. Ao mesmo tempo a pesquisa detém-se em 

apontar o conteúdo dos documentos conclusivos das Conferências. Cientes do contexto e do 

conteúdo dos documentos das duas conferências é relatado o que   delas depreende-se como 

orientações para o uso da Bíblia. Apresenta-se, ainda, como essas orientações fazem  

reverberar ideias  que, em última análise, remontam ao Vaticano II. Faz-se por fim, um 

paralelo entre ambas buscando evidenciar continuidade e descontinuidade no que diz respeito 

as orientações para o  uso da bíblia. A perspectiva de abordagem desta pesquisa é a de revisão 

de literatura. O texto é escrito tentando aportar elementos históricos e teológicos  implícitos 

nas conclusões de Medellín e Puebla com a finalidade de consumar o paralelo proposto. 

 

Palavras-chaves: Medellín -  Puebla -  Pastoral – Bíblia –   Paralelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Medellín and Puebla: continuity and discontinuity in the guidelines about use of the Bible 

 

ABSTRACT: This research draws a parallel line between the Conferences of Medellín and 

Puebla regarding the pastoral usage of the Bible. In order to reach this goal, the text presents 

an overview of the socio-political-economic-ecclesial elements encountered in the two 

Conferences of the Latin American Episcopate. At the same time, the research focuses on the 

content of the final documents of these Conferences. Aware of the context and content of the 

documents of the two conferences it is reported what appears to them as guidelines for the use 

of the Bible. It also presents how these orientations reverberate ideas that, ultimately, go back 

to Vatican II. Finally, a parallel between the two is sought to give evidence of the continuity 

and discontinuity regarding guidelines for the use of the Holy Bible. The perspective of this 

research approach is of literature review. The text is written trying to contribute historical and 

theological elements implicit presents in the conclusions of Medellin and Puebla conferences 

with the purpose of consummating the proposed parallel. 

 

Keywords: Medellin - Puebla – Pastoral - Bible - Parallel 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Uma última sessão, nomeada de clausura, foi celebrada no princípio da noite de 

uma sexta-feira, seis de setembro de 1968. O cenário era o amplo anfiteatro do Seminário 

Maior da arquidiocese de Medellín1, localizado em meio as colinas e montanhas do Vale 

do aburrá, na Colômbia. Tal sessão marcou o encerramento dos longos e produtivos dias 

de trabalho e reflexão de mais de duzentos e quarenta bispos, sacerdotes, leigos e 

religiosos. Como fruto imediato dessa reunião despontou um texto, um documento. Bem 

mais que uma letra, um estado de espírito condensado nas Conclusões da II Conferência 

Geral do Episcopado Latino Americano e Caribenho. Com elas semeava-se uma centelha 

de esperança, nutria-se o “afã de conversão e serviço”2 para o trabalho da Igreja no 

continente. 

Durante aquela histórica sessão de clausura, bispos manifestaram palavras 

conclusivas. O Documento final, já havia sido aprovado por maioria quase absoluta e 

tinha sido autorizado sua publicação pelo Papa Paulo VI, num exercício privilegiado de 

colegialidade, pois delegava autoridade decisiva aos seus pares. Cabia, nesse momento , 

aos epíscopos, ante tão grande trabalho ao longo de vários chuvosos dias, encerrar o 

evento externando suas impressões. Por todos os participantes, Dom Octaviano Marquez y 

Toriz, arcebispo de Puebla de Los Angeles, descrevia Medellín, como uma “luz imensa 

que projetará raios sobre toda [a] América Latina[sic]”.3 De Igual modo, Dom Avelar 

Brandão, arcebispo de Teresina e importante artífice da preparação de Medellín, 

pontificou que caberia a plenária levar a “todas as regiões da América Latina, a alma e o 

coração; o brilho e a solidez; as sombras e luzes; o amor e o sacrifício que se escondem 

nas entranhas mais profundas das conclusões desta histórica Segunda Conferência”.4 

Palavras que denunciavam que Medellín era, para usar uma metáfora cara a Igreja, uma 

barca que, embora lançada ao mar, precisava ancorar na realidade concreta dos povos 

Latinos, nas igrejas locais.  

                                                      
1Cf. HERNÁN, Parada. Crónicas de Medellín: Segunda Conferencia General del Episcopado Latino-

Americano. Bogotá: Indo-American Press Service, 1975, p.234. 
2CELAM. Mensagem aos povos da América Latina. Nossa palavra, sinal de compromisso In:____: Conclusões 

da Conferência de Medellín – 1968.  Trinta anos depois, Medellín é ainda atual? São Paulo: Paulinas, 1998, 

p. 32. 
3SIDEAT. Clausura. 8.1. Apud. HERNÁN, Parada. Op.cit., p.234. 
4SIDEAT. Clausura. 8.1. Apud. HERNÁN, Parada. Op.cit., p.235. 
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 Nesse sentido, das impressões aos atos; das reminiscências aos fatos, Medellín 

aportou no continente Latino-Americano e Caribenho. Tornou-se um evento singular, 

impossível de ignorar. Ela foi o epicentro de uma profusão de ideias e ações que 

marcaram a fisionomia da Igreja neste chão de matizes diversas e de esperanças, alegrias, 

dores e tristezas semelhantes. Não sem razão, ela foi alcunhada de certidão de nascimento 

da Igreja genuinamente Latino-Americana.5 

 Pouco mais de dez anos depois daquela plenária derradeira, ocorrida às vésperas 

da primavera de 1968, celebrou-se o encerramento de outra assembleia Geral do 

Episcopado Latino Americano e Caribenho. Esta colocou-se em linha de relação direta 

com aquela celebrada em Medellín. Tratava-se do desfecho da III Conferência Geral do 

Episcopado Latino Americano realizada em Puebla de los Angeles. Ela, assim como sua 

congênere, também foi encerrada com uma nostálgica sessão de clausura.  

Após uma solene missa, presidida pelo Cardeal Sebastião Baggio e concelebrada 

por vários bispos para uma multitudinária assembleia litúrgica reunida na explanada do 

Seminário Palafoxiano6, teve início numa terça-feira, 13 de fevereiro, a sessão de clausura 

da III Conferência Geral em Puebla. O texto conclusivo, depositado aos pés da virgem de 

Guadalupe7 e entregue a cada presidente de Conferência Episcopal na missa há pouco 

celebrada, nesta sessão era posto em votação. Poucas palavras foram ditas, alguns 

pequenos discursos pronunciados. O relevante era a votação final do Documento de 

Conclusão da Conferência. Cada bispo redigia seu voto e depositava na urna para ser 

contado pelos escrutinadores. Já não eram mais permitidas modificações. Votava-se 

apenas a favor ou contra. De um total de cento e setenta e nove votantes, cento e setenta e 

oito foram a favor e um contra. Este voto contrário fora emitido pelo Franciscano bispo 

brasileiro de Nova Iguaçu, Adriano Mandarino Hypólito.8 Tal voto, talvez foi dado ciente 

da máxima do escritor Nelson Rodrigues sobre a unanimidade ou para testemunhar que 

em Puebla, como será descrito, o consenso – se conquistado – não foi sem nenhuma 

tensão.  

                                                      
5Cf. BOFF, Clodovis M. A originalidade histórica de Medellín. Disponível em: <http://servicioskoinonia.org 

/relat/203p.htm>. Acesso em: 17 jun. 2016 (14h19); BEOZZO, José Oscar. Medellín: quarenta anos. Concilium: 

Revista internacional de Teologia, Petrópolis, n. 328, 2008, p.p.124[748].  
6Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a 

parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p.49. 
7Cf.TOMKO, Jozef. El espiritu de Puebla. In.: In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a parte. Bogotá: Oficina de 

prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p.21. 
8 Cf.BETTO, Frei. Diário de Puebla. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979,p.121. 
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Cessada a votação, ovacionado o resultado, cabia ao presidente, Cardeal Baggio, 

declarar encerrada a Conferência de Puebla. Abria-se assim uma nova jornada na Igreja 

Latino Americana e Caribenha, cabia como atestava pouco tempo depois o secretário geral 

do CELAM, Dom Guarracino, fazer das Conclusões de Puebla, “mesmo como 

deficiências ou vazios [...] ser um impulso para a Igreja Latino-Americana no que resta do 

século”.9 Na mesma linha acenava outro bispo que fora a cavilha da Conferência, Dom 

Luciano Mendes de Almeida, “Temos que assimilar e interiorizar o Documento de 

Puebla[...]. Na oração e no discernimento espiritual vamos aprofundar as orientações 

pastorais que recebemos de modo a revitalizar a ação evangelizadora na América 

Latina”10. Com a III Conferência Geral, a exemplo do que ocorrerá com Medellín, um 

novo capítulo desenhava-se para a história da Igreja neste continente cheio de esperança, 

mas marcado por severas e empedernidas contradições. 

 A genérica descrição das duas sessões de encerramento traça duas imagens 

similares. São duas narrativas que indicam, quer pelo modo protocolar de encerramento, 

quer pelo espaço geográfico ou pelas opções nelas esboçadas, que Medellín e Puebla estão 

irremediavelmente associadas, profundamente imbricadas. Desse modo, dado que no 

prazo máximo de dois anos, ambas celebrarão cinquenta e quarenta anos de seus 

respectivos encerramentos, convém lançar um olhar retrospectivo sobre elas: Da sessão de 

clausura à abertura; Da atualidade a 1968 e ou 1979. É oportuno retomá-las, revisitá-las e 

vicejar a singularidade de cada uma. Essa é uma das propostas desta pesquisa. Trazer a luz 

a indissociável relação entre as duas conferências bem como pontuar a imensurável 

relevância que cada uma, em seu universo histórico particular, representou para a Igreja 

na América Latina e Caribe. 

Nesse sentido, como um olhar retrospectivo, que divisa o passado a partir do lugar 

onde se encontra (presente), buscar-se-á, não obstante os limites que essa empresa enseja, 

a reconstrução do ambiente, dos personagens e dos cenários que deram vida e 

emprestaram forma à II e a III Conferência Geral do Episcopado Latino Americano. Trata-

se de um tácito desejo de apresentar o contexto que marcou as duas Conferências, revelar 

os principais sujeitos e operadores da construção dos Documentos Conclusivos bem como 

                                                      
9GUARRACINO, Antônio. Apuntes sobre Puebla. In.: In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a parte. Bogotá: 

Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p.20. 
10ALMEIDA, Luciano Mendes. Dom Luciano fala sobre Puebla. Vida Pastoral, jan.-jul. 1979. Disponível em: 

<http://www.vidapastoral.com.br/artigos/entrevistas/dom-luciano-fala-sobre-puebla>. Acesso em: 20 mar. 2017 

(15h48). 
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dar a conhecer a dinâmica com que eles foram delineados e articulados até sua aprovação 

final. Este ideal configura-se como um ladrilho do mosaico que pretende ser esta análise. 

Ainda no âmbito da proposta desta pesquisa, deseja-se agudizar o conhecimento do 

conteúdo dos Documentos finais tanto de Medellín, quanto de Puebla, pois de certo modo 

retine em muitos ouvidos a estridente pergunta do teólogo Joseph Comblin: “Quem entre 

os jovens com menos de 40 anos leu o Documento de Medellín?”11 Tal pergunta pode sem 

hesitação, também, ser aplicada a Puebla. Esse questionamento confirma a necessidade de 

palmilhar minuciosamente as páginas desses dois Documentos. Conhecendo-os, pretende-

se extrair aquilo que as duas Conferências Gerais postularam – e se entende - como 

orientações para o uso da Bíblia na ação da Igreja. Associa-se ao ideal de apontar esse 

conceito, uma busca em mostrar, do ponto de vista quantitativo, as alusões (citações) que 

as duas Assembleias Gerais do Episcopado Latino-Americano fizeram da Sagrada 

Escritura.  

Em posse dessas relevantes informações e dado que Medellín e Puebla são, em 

geral, lidas uma em relação à outra, buscar-se-á apresentar um comparativo entre ambas. 

Trata-se de apresentar à luz da teologia da recepção e tendo o Vaticano II como viés de 

aferição, o que a Conferência de 1979 foi capaz de fazer eco à de 1968, particularmente 

no que diz respeito a questão das orientações para o uso da Bíblia. Desse ponto, ajuizar -

se-á se houve continuidade ou descontinuidade entre ambas no que tange ao papel do uso 

pastoral da Sagrada Escritura. 

À guisa de organização metodológica esta pesquisa estrutura-se em três capítulos. 

O primeiro é intitulado a II Conferência Geral do Episcopado Latino Americano em 

Medellín: dos antecedentes ao Documento Conclusivo. Ele orienta-se pela tônica de que 

qualquer evento na Igreja que goza prerrogativas de marcá-la de maneira consistente deve 

ser analisado em si mesmo, em sua preparação, em seu texto Conclusivo e na sua 

recepção12. Nesse sentido este primeiro momento da pesquisa buscará apresentar, o 

ambiente que circundou a Conferência de Medellín e o fruto primeiro dela – o Documento 

Final – para em seguida analisar sua relação com a Sagrada Escritura. Gozando de uma 

tríplice subdivisão este capítulo apresentará, numa primeira seção, o ambiente 

preparatório da Conferência. Contiguo à essa temática será executada a leitura dos 

                                                      
11 11COMBLIN, Joseph. Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois. Cadernos de Teologia Pública, 

São Leopoldo, ano 5, v. 36, 2008, p. 26. 
12Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: Inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira., Petrópolis, v. 58, 

fasc. 232, dez. 1998, p. 829. 
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relatórios Conclusivos da II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, 

apontado antes o processo de construção do texto. Por fim, a relação entre Bíblia e as 

Conclusões da Conferência de 1968 será o conteúdo do terceiro fragmento deste texto.  

A III Conferencia Geral do Episcopado Latino Americano em Puebla: Ambiente 

histórico, Documento Final e a Sagrada Escritura é o tema do segundo capítulo desta 

pesquisa. O ideal é relatar, a exemplo do que se pretende na primeira parte desta pesquisa, 

os antecedentes, o evento, as conclusões e a recepção da III Conferência Geral. Pelas 

circunstâncias históricas que envolveram esta Conferência e pela dilatada literatura 

produzida em preparação a ela, trata-se do capítulo mais extenso desta pesquisa. Este 

tópico coloca-se como um ladrilho que ajuda a compor o mosaico final ao qual esta 

pesquisa se pretende: apresentar um paralelo entre a Segunda e a Terceira Conferência 

geral do Episcopado Latino Americano, especificamente no que diz respeito às suas 

indicações para o uso da Bíblia. Dado esse duplo pressuposto o caminho a ser percorrido 

nas páginas seguintes foi fracionado em três tópicos. Num primeiro é refletido o percurso 

preparatório da Conferência de Puebla com o correlato contexto, tanto eclesial como 

social que a ela circundava. Contiguo a essa seção, apresenta-se a realização da 

Conferência e a construção do Documento Final; por fim, numa última fração aponta-se 

considerações sobre as conclusões de Puebla e aquilo que ela apresenta como orientação 

para o uso pastoral da Bíblia. 

Um terceiro e último capítulo desta dissertação desponta como um corolário 

daquilo do que fora apresentado nos dois fragmentos anteriores. Busca-se com esta parte 

da pesquisa refletir e avaliar a continuidade ou descontinuidade entre as duas conferências 

no que diz respeito as orientações da Bíblia. Para tal fim, utilizar-se-á do conceito de 

recepção para apontar o que uma conferência recebeu e continuou da outra. Para ampliar o 

raio de comparação entre ambas, será apresentado o que essas orientações para o uso da 

Bíblia refletem das ideias do Concílio Vaticano II, haja vista que tanto Medellín quanto 

Puebla, em última análise, são ambientes de recepção desse concílio.  

Desse modo, este fragmento desta pesquisa divide-se em três seções. Uma primeira 

reflete, panoramicamente, o Vaticano II e sua relação com essas duas Conferências Gerais 

do Episcopado Latino Americano e Caribenho, bem com veicula-se alguns aspectos da 

teologia da recepção, apresentando uma panorâmica histórica e formulando um conceito. 

Na sequência, um segundo tópico apontará o que as orientações para o uso da Bíblia 

adstritos nas Conclusões Finais de Medellín Puebla refletem ideias que, em última análise, 
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derivam do Concílio. Por fim, numa última fração será apresentado a continuidade e 

descontinuidade entre essas duas conferências, refletindo de maneira sintética sobre o 

conteúdo final e as fontes que nutrem ambas. Ao mesmo tempo, pontuar continuidade ou 

descontinuidade entre elas no que diz respeito ao conteúdo das orientações para o uso da 

Bíblia bem como das ideias que nelas subjazem e que podem, em última análise, serem 

creditadas à tradição conciliar. 

Nas linhas a seguir, a construção do texto será pautada, como método, pela revisão 

de literatura. Será usado tanto uma bibliografia recente como uma literatura 

contemporânea ao momento histórico das duas Conferências. Esse fato porquê do 

primeiro modelo é possível extrair informações eivadas de críticas e análises menos 

passionais, consequentemente mais isentas e, quiçá, independentes. Do segundo padrão, é 

possível - não sem limites - perceber ou intuir nuances que moviam a construção dos 

textos, tensões que circundavam o universo eclesial deste continente e as aspirações que 

moviam o Episcopado Latino Americano e Caribenho naqueles anos imediatamente 

próximos a reunião colegial dos bispos Latino-Americanos e Caribenhos. 

 Por fim, esta pesquisa objetiva ser uma sessão há mais que versa sobre Medellín e 

Puebla e, ao mesmo tempo, se coloca ao lado de tantas outras, que seguramente serão 

criteriosamente preparadas através de publicações, seminários, simpósios para celebrar 

esse jubileu que as conferências celebram. 
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CAPÍTULO I 

II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín: dos 

antecedentes ao Documento Conclusivo 

Introdução  

O primeiro capítulo desta pesquisa apresenta uma reflexão sobre a Conferência de 

Medellín e suas indicações para o uso da Bíblia na animação pastoral da Igreja. Parte-se 

do pressuposto de que os acontecimentos na vida eclesial, particularmente aqueles que 

imprimem caráter e marcam profundamente a vida da Igreja, ao serem analisados, devem 

tomar em consideração três elementos fundamentais, a saber: “o evento em si, os 

documentos e a recepção”.13 Assim, o caminho a ser percorrido nas páginas seguintes 

tomará como norte esses três princípios para chegar a seu objetivo central.  

A preparação da Conferência será abordada na primeira seção deste capítulo. O 

objetivo é apresentar os passos dados desde a intuição inicial do presidente do Conselho 

Episcopal Latino-Americano, Dom Manuel Larraín Errázuriz, e de seu vice-presidente, 

Dom Hélder Câmara, em solicitar a Paulo VI a realização de uma II Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano (CELAM)14 até a efetiva consumação do evento. Para 

equacionar esse objetivo, o texto percorrerá as páginas da preparação da Conferência 

realizada, na prática, em vários encontros do Conselho Episcopal Latino-Americano 

(CELAM). Será pontuado, de igual modo, o contexto socioeconômico e político-cultural 

que marcava a América Latina e o Caribe às vésperas da Conferência, bem como a leitura 

que os bispos fizeram desse ambiente. Essa leitura terá forte incidência, à luz do Vaticano 

II, sobre as conclusões de Medellín. 

Um segundo elemento neste capítulo será a leitura dos Documentos Conclusivos da 

II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Tal leitura será precedida pela 

apresentação da dinâmica de trabalho utilizada pelos bispos reunidos em Medellín, bem 

como pela nomeação dos membros que compunham essas comissões, que, de certo modo, 

plastificaram o espírito dos relatórios do Documento Final da Conferência. Por fim, 

haverá uma leitura de cada um dos relatórios do Documento Final de Medellín, 

                                                      
13 BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, fasc. 232, dez. 1998, p. 

829. 
14Desse ponto em diante, designaremos o Conselho Episcopal Latino-Americano pela sigla CELAM. 
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apresentando metodologia, conteúdo e apreciação crítica de alguns tópicos a fim de 

preparar para a apresentação da relação entre a II Conferência e a Sagrada Escritura.  

A relação entre a Bíblia e as Conclusões da II Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano em Medellín será o conteúdo da terceira seção deste capítulo. Nela será 

pontuada, de maneira sintética, uma comparação entre os Documentos de Medell ín e os do 

Vaticano II, os quais a Conferência se propunha a reler e cujo conteúdo desejava aplicar à 

América Latina. Um acento especial será dado ao Documento sobre a revelação, Dei 

Verbum, que também trata da Sagrada Escritura. A partir desse ponto, apresentam-se, sob 

um prisma quantitativo, as alusões à Bíblia em Medellín como base para pontuar as 

menções da Conferência de 1968 ao que se define como orientações para o uso pastoral da 

Bíblia. 

 Grosso modo, o texto a seguir tem o objetivo de apresentar de forma ampla a II 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribe e sua relação com a Sagrada 

Escritura. A perspectiva de apresentação é do ponto de vista histórico-teológico, 

fundamentada na revisão da literatura sobre a Conferência Geral dos Bispos reunidos em 

Medellín nos últimos dias de agosto e nos primeiros de setembro de 1968. 

1  Medellín: antecedentes históricos e o cenário social às vésperas da Conferência  

 Uníssonos, diversos pesquisadores reconhecem o Concílio Vaticano II como o 

maior evento da Igreja Católica do século XX.15 Essa colegiada reunião de bispos foi 

adjetivada pelo próprio João XXIII como um “segundo cenáculo Apostólico”16, portanto, 

um novo pentecostes. A lufada do Espírito Santo que dela resultou sobejou na Igreja um 

novo alento, inflamou uma parcela de prelados pelo mundo inteiro e impulsionou 

mudanças dentro e fora da Igreja. Com ela, buscou-se mitigar quase cinco séculos de um 

conturbado e controverso relacionamento com a modernidade, visando repropor o lugar da 

Igreja na sociedade contemporânea. 

                                                      
15 Cf. CODINA, Victor. O Vaticano II, um Concílio em processo de recepção. Perspectiva Teológica. Belo 

Horizonte, v. 37, n. 101, 2005, p. 89; SOUZA, Ney de; GOMES, Edgar da Silva. Os papas do Vaticano II e o 

diálogo com a sociedade contemporânea. Teocomunicação. Porto Alegre, v. 44, n. 1, jan.-abr. 2014, p. 6, 24; 

ABREU, Elza Helena. Concílio Vaticano II: tradição e renovação, exigência de uma hermenêutica conciliar. In: 

______; SOUZA, Ney de (Orgs.) Concílio Vaticano II: memória e esperança para os tempos atuais. São Paulo: 

Paulinas/Unissal, 2014, p. 104, 121; MORÁS, Francisco. Evangelização das classes médias e solidariedade com 

os pobres: o legado de Medellín. Revista Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, v. 58, fasc. 232, dez. 1998, p. 794. 
16JOÃO XXIII. Discurso de sua santidade Papa João XXIII na abertura solene do SS. Concílio em 11 de 

outubro de 1962. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/speeches/1962 /documents/hf_j-

xxiii_spe_19621011_opening-council.html>. Acesso em: 23 fev. 2017 (10h56). 
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Como fruto imediato dessa assembleia conciliar, setores da Igreja abriram-se aos 

“sinais dos tempos”17 – na feliz expressão de João XXIII –, e novos ventos nela 

adentraram. A partir desses novos ares, organizaram-se atividades com o intuito de 

recepcionar aquilo que fora refletido e precisava criar raízes sólidas na realidade concreta 

das igrejas espalhadas pela orbi. Foram delineadas ações pequenas, como as Semanas 

Litúrgicas de Dom Hélder Câmara em Olinda, Recife, passando pela criação de 

secretariados próprios para a implementação das reformas litúrgicas ou catequéticas18 pela 

Conferência Episcopal do Brasil até grandes ensaios de recepção, como assembleias 

continentais do episcopado na América Latina e em outros continentes. Tratava-se de um 

caminho não cheio de certezas, mas alentado pela convicção de que o bom odor exalado 

desde Roma deveria entranhar nas mais profundas camadas da Igreja. 

Na América Latina, a recepção criativa e dinâmica do Concílio foi-se encetando 

nos diversos níveis preconizados pelos Documentos Conciliares. Com passos ora mais 

largos, ora mais comedidos, desde a liturgia até o ecumenismo, perpassando a 

eclesiologia, o laicato, o episcopado e a formação do clero, não faltaram esforços para 

consumar o Concílio convocado de maneira imprevista e surpreendente por João XXIII 19 e 

encerrado por Paulo VI. Coube, porém, aos bispos que atuavam nas Igrejas particulares do 

continente latino-americano e caribenho a missão de equacionar o legado conciliar nessa 

região. 

Como afirmam alguns pesquisadores20, os prelados latino-americanos mal 

acabaram o evento conciliar, ainda nos corredores de Roma, quando as últimas notas do 

Vaticano II eram dedilhadas, e já sonhavam com um Vaticano III para propor temas que 

não haviam sido suficientemente debatidos no segundo. Um sonho talvez intangível para o 

momento histórico (quiçá, desnecessário), mas era um indicativo que atestava a 

necessidade de realizar ações que pudessem corporificar no continente de matiz latino-

americano e caribenho essa “inesperada flor de primavera”21 que marcou a fisionomia da 

                                                      

17Cf. JOÃO XXIII. Constituição Apostólica Humanae Salutis do Sumo Pontífice para a convocação do 

Concílio Vaticano II. Disponível em: <w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/apost_constitutions/1961/document 

s/hf_j- xxiii _apc_19611225_humanae-salutis.html>. Acesso em: 10 jun. 2016 (20h11). 
18 Cf. BEOZZO, José Oscar. Recepção do Concílio Vaticano II. In: PASSOS, João Décio; SANCHEZ, Wagner 

Lopes (Orgs.). Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 806. 
19Cf. GIOVANNI XXIII, Giornale dell’anima. Disponível em: <www.papagiovanni.com/sito/images 

/pensiero/gda1958-1963.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016 (18h32). 
20Cf. SOUZA, Luiz Alberto Gomes. A caminhada de Medellín à Puebla. Perspectiva teológica. Belo Horizonte, 

n. 31, 1999, p. 224. 
21Cf. JOÃO XXIII, Alocução aos Dirigentes da Ação Católica: concílio e união. In: KLOPPENBURG, 

Boaventura. Concílio Vaticano: documentário pré-conciliar. v. I. Petrópolis: Vozes, 1963, p. 39. 
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Igreja no século XX. Desse ponto, despontaram diversas soluções fecundas e profícuas 

por parte do episcopado desse continente, entre elas, em um plano continental, as 

Conferências Gerais do Episcopado, em particular, a de Medellín.  

A Conferência de Medellín, quando cessavam os derradeiros atos conciliares, foi 

delineada pelos bispos da América Latina com eficaz viés de recepção do Vaticano II 

nesse continente. Tal fato foi entendido não como uma mera transposição literal ou formal 

dos postulados conciliares, mas como uma aplicação concreta e com feições reais à Igreja 

Latina.22 Nas palavras de Joseph Comblin, tratava-se de uma “releitura a partir da situação 

latino-americana, indo mais longe que o Concílio em alguns assuntos relativos à presença 

da Igreja na sociedade latino-americana contemporânea”.23 

O bispo da chilena Diocese de Talca e presidente do CELAM, Dom Manuel 

Larraín Errázuriz, secundado pelo primeiro vice-presidente, o arcebispo de Olinda e 

Recife Dom Hélder Câmara24, foi o principal responsável pela articulação de uma 

conferência com o objetivo de reler as decisões conciliares em perspectiva latino-

americana. Por meio deles, foi apresentado a Paulo VI o desejo do CELAM de celebrar 

uma Assembleia Geral dos Bispos da América Latina. A essa ideia o pontífice acedeu, 

convocando-a e, mais tarde, pessoalmente, presidindo sua abertura. 

Antes de chegar à oficial abertura da Conferência Episcopal, alguns passos foram 

paulatinamente realizados. Executadas as tratativas necessárias com o pontífice romano e 

tendo ele acolhido a proposta do episcopado latino-americano e caribenho, um impasse 

despontou. Tratava-se das competências de organização e regulamentação da conferência. 

A Santa Sé, representada pela Comissão Episcopal para a América Latina (CAL)25 e o 

CELAM, reclamava direitos de jurisdição sobre a elaboração do regulamento da 

conferência e a organização do evento. Tal fato, associado à complexa situação político-

                                                      
22Cf. SOUZA, Luiz Alberto Gomes. Op.cit., p. 223-34; BEOZZO, José Oscar. Medellín: quarenta anos. 

Concilium: Revista Internacional de Teologia. Petrópolis. n. 328, 2008, p. 124-6; TAVARES, Sinvaldo. 

Medellín: uma criativa “recepção” do Concílio. Revista Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, v. 68, fasc. 269, jan. 

2008, p. 46ss; SOUZA, Ney de. Rio de Janeiro (1955) a Aparecida (2007): um olhar sobre as Conferências 

Gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, ano 15, n. 64, 

jul.-set. 2008, p. 127-47. 
23COMBLIN, Joseph. Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois. Cadernos de Teologia Pública, São 

Leopoldo, ano 5, v. 36, 2008, p. 11. 
24Cf. SOUZA, Luiz Alberto Gomes. Op.cit., p. 224; GUTIÉRREZ, Gustavo. Atualidade de Medellín. In: 

CELAM. Conclusões da Conferência de Medellín. Texto Oficial, 1968. Trinta anos depois, Medellín é 

ainda atual? São Paulo: Paulinas, 1998, p. 237. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de 

sangue e esperança. v. I. São Paulo: Edições Loyola, 1981, p. 70. 
25 Desse ponto em diante designaremos Comissão Episcopal para América Latina: CAL. 
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social do continente, atrasou a convocação da conferência, que só chegou “às mãos da 

presidência em janeiro de 1968, escassos seis meses de sua realização”.26 

 Nesse ínterim entre a convocação oficial e as conversas preliminares com o papa 

Paulo VI, faleceu um dos principais articuladores da Conferência, Dom Manuel Larraín, 

em junho de 1966. No entanto, parte dos bispos latino-americanos, fiéis às intuições do 

prelado chileno, deu sequência ao processo e reuniu-se na capital do Peru, Lima, em 

novembro de 1967. Nessa reunião ordinária, decidiram com nitidez o tema sob o qual 

queriam verter suas reflexões na Conferência: A Igreja na atual transformação da América 

Latina à luz do Concílio Vaticano II. Nessa reunião, ficou definida, também, a convocação 

de uma equipe para estudar o tema e elaborar um texto-base preliminar em preparação à 

Assembleia Geral do CELAM.  

Em janeiro de 196827, uma especial comissão formada por bispos e peritos reuniu-

se em Bogotá para aprofundar o tema proposto pelo episcopado para a Conferência. Na 

oportunidade, elaboraram um texto-base28 composto de três tópicos: a) a realidade social, 

econômica, cultural e religiosa na América Latina; b) a Igreja em sua unidade visível na 

América Latina; e, por fim, c) a celebração do mistério litúrgico na América Latina. Na 

primeira parte, apresentava-se uma análise com dados numéricos revelando aspectos 

político-sociais, bem com a religiosidade dos povos latinos; na segunda parte, foram 

analisados em perspectiva dicotômica – positiva e negativa –, como sinais visíveis da 

unidade da Igreja, bispos, presbitérios, seminários, religiosos, diáconos e organismos 

eclesiais; já na terceira parte do manuscrito, despontava a realidade celebrativa da Igreja 

na América Latina enfatizando, de modo particular, a tibieza e as parcas ações concretas 

para dar corpo aos postulados da Sacrossanctum Concilium no continente. Esse texto-

base, em junho do mesmo ano, foi reformulado e, finalmente, apresentado em sua versão 

final aos bispos para ilustrar a reflexão em Medellín.  

Conquanto o texto-base seja instrutivo à II Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano, deve-se dizer que Medellín foi gestada, na prática, por diversos 

                                                      
26BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, fasc. 232, 

dez. 1998, p. 826. 
27Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Documentação. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 28, fasc. 3, 

set. 1968, p. 623. 
28Cf. REVISTA ECLESIÁSTICA BRASILEIRA. Documentação. Petrópolis, v. 28, fasc. 2, jun. 1968, p. 432-

61. 
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encontros29 organizados pelos departamentos do CELAM que repercutiram no Documento 

Conclusivo. Entre eles, destacam-se30 o Encontro Episcopal sobre a Educação na cidade de 

Baños, Equador, em junho de 1966; as assembleias ordinárias do CELAM sobre o 

desenvolvimento e a integração latino-americana e a Pastoral Social, realizadas em 

outubro de 1966 na cidade de Mar del Plata, Argentina, e em março de 1968 em Itapoá, 

Brasil; o encontro sobre a pastoral missionária em Melgar, Colômbia, em abril de 1968; e, 

por fim, mais próximo à Conferência, os Anais do Primeiro Encontro Latino-Americano 

de Catequese realizado na cidade-sede da Conferência em agosto de 1968. Sobre esses 

encontros e seus respectivos Documentos e influência em Medellín, afirma Morás:  

[...] Para além do conteúdo singular de cada um desses documentos, eles 

revelam o enorme interesse na preparação de Medellín e também indicam 

a perspectiva e o teor das temáticas a partir das quais o episcopado 

continental entendia repensar um processo de evangelização mais 

condizente com o contexto local.31 
 

A II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e caribenho em Medellín  

foi inaugurada oficialmente no dia 24 de agosto de 1968, na Catedral de Bogotá, no último 

dia do XXXIX Congresso Eucarístico Internacional, pouco mais de uma década após a 

primeira conferência latino-americana no Rio de Janeiro, em 1955. Paulo VI, depois de 

convocá-la e assenti-la pessoalmente, quis fazer a abertura. Tratava-se da primeira visita 

de um papa a esse continente. Quando do anúncio de sua viagem, na audiência geral de 8 

de junho de 1968, o pontífice enfatizou que nela haviam dois propósitos. O primeiro era 

encerrar o congresso eucarístico e o segundo, abrir a Conferência Geral dos Bispos na 

América Latina, que iria “promover a eficiência hierárquica e comunitária da Igreja nos 

vastos e diversos territórios da América Latina”.32 

                                                      
29Cf. DUSSEL, Enrique. História da Igreja latino-americana (1930-1985). São Paulo: Paulus, 1989, p. 41; De 

Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. I. São Paulo: Edições Loyola, 1981, p. 70; BEOZZO, 

José Oscar. Medellín: inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, fasc. 232, dez. 1998, p. 

826-7. 
30Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, fasc. 

232, dez. 1998, p. 826-7.; MORÁS, Francisco. Evangelização das classes médias e solidariedade com os pobres: 

o legado de Medellín. Revista Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, v. 58, fasc. 232, dez. 1998, p. 796. 
31 MORÁS, Francisco. Evangelização das classes médias e solidariedade com os pobres: o legado de Medellín. 

Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, fasc. 232, dez. 1998, p. 797. 
32PAULO VI. UDIENZA GENERALE DE 08 DE MAIO DE 1968. Disponível em: 

<w2.vatican.va/content/paul-vi/it/audiences/1968/documents/hf_p-vi_aud_19680508.html>. Acesso em: 2  jun. 

2016 (10h50): “il secondo, della efficienza gerarchica e comunitaria della Chiesa stessa nei territori vasti e vari 

dell’America Latina”. 
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Nos três dias previstos para sua estada em Bogotá, Paulo VI fez vinte e uma 

alocuções a diferentes públicos. No discurso33 de abertura da Conferência Episcopal 

Latino-americana, o bispo de Roma frisava que, com sua presença, inaugurava-se “um 

novo período da vida Eclesiástica”34 na América latina. Em vias de iniciar os trabalhos da 

Conferência, dirigiu-se aos bispos com o claro intuito de orientá-los. Escolheu em sua 

admoestação três pontos a serem refletidos com os prelados: o espiritual, o pastoral e o 

social.  

 No discurso, do ponto de vista espiritual, o papa instigou os bispos a viverem com 

intensidade os mistérios divinos antes de dispensá-los aos outros. Na mesma linha, 

chamou a atenção para certa desconfiança vigente em relação à fé, bem como a adesão a 

“filosofias da moda, muitas vezes tão simplistas quanto confusas”35, inclusive de teólogos. 

Disse, ainda, que cabia ao episcopado, para o bem espiritual dos fiéis, promover a reforma 

litúrgica e a formação espiritual do povo de Deus.  

Sob o prisma pastoral, prossegue o papa em sua alocução: “Encontramo-nos no 

campo da caridade”.36 De forma preliminar e exortando os bispos a continuarem a 

reflexão, ele assegura que a “caridade com o próximo depende da caridade com Deus”37, 

alertando-os contra tendências que chama de secularizantes e pragmáticas do cristianismo, 

bem como uma visão dualista da Igreja, em que a carismática prescinde da institucional, 

que já é uma expressão superada do cristianismo. Nesse sentido, para aplainar visões 

distorcidas do cristianismo, prossegue o discurso, duas categorias merecem especial 

caridade e atenção – os sacerdotes e a juventude –, sem prescindir das outras categorias: 

“trabalhadores do campo, da indústria e similares”.38 

No que tange à preocupação social, Paulo VI recomendava uma acurada visita à 

Doutrina Social da Igreja, bem como as recentes declarações do Episcopado e de 

congregações religiosas – nomeadamente, Jesuítas e Salesianos – sobre as questões 

sociais. Igualmente, o dever da Igreja é afirmar os valores primordiais de justiça e do bem 

comum, e formar sacerdotes que ajudem a enfrentar e sanar as dificuldades sociais. 

Prossegue o bispo de Roma afirmando que a instituição deve promover a justiça dando o 

                                                      
33Cf. PAULO VI. Normas para a II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Revista Eclesiástica 

Brasileira, v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 690-7. 
34PAULO VI. Op.cit., v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 691. 
35 PAULO VI. Op.cit., v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 692. 
36PAULO VI. Op.cit., v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 693. 
37 PAULO VI. Op.cit., v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 693. 
38 PAULO VI. Op.cit., v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 695. 
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próprio exemplo, sem recorrer a doutrinas errôneas para reparar as claudicações do 

passado às expensas de cometer novas injustiças, contrárias ao Evangelho. Finalizou 

exortando-os a uma justa compreensão da mensagem da sua última encíclica – Humanae 

Vitae – e reconhecendo que era dever de Medellín, “diante de qualquer problema 

espiritual, pastoral e social, prestar seu serviço de verdade e amor com vistas à construção 

de uma nova civilização, moderna e cristã”.39 

O longo e acalorado discurso de Paulo VI foi amplamente aplaudido ao final pelos 

interlocutores, bispos, sacerdotes, peritos e ouvintes convidados. Suas indicações serão 

diluídas, posteriormente, no Documento Conclusivo da II Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano. Alguns dos temas por ele abordados, como juventude, 

sacerdotes, Igreja e justiça social, foram apropriados nas conclusões. Entre os discursos do 

papa citados no Documento Conclusivo de Medellín, o de abertura é o que mais vezes é 

revisitado. Foi elencado dez vezes, em sete dos dezesseis documentos, sendo superado 

apenas pela Populorum Progressio, citada mais de trinta vezes.40 Esse discurso é mais 

citado do que dez dos dezesseis Documentos Conciliares41, os quais a Conferência 

pretendia reler na América Latina. 

Não obstante o discurso inaugural de Paulo VI em Bogotá na manhã daquele 

último sábado de agosto de 1968, os trabalhos das comissões iniciaram-se somente dois 

dias depois, em 26 de agosto. Começaram com os pronunciamentos de Dom Avelar 

Brandão Vilela, presidente do CELAM e arcebispo de Teresina; do cardeal Antonio 

Samorè, presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina; e do cardeal Juan 

Landázuri Ricketts, arcebispo de Lima, Peru. Com este último, completava-se a tríade dos 

que presidiam a Assembleia.  

Aos delegados pontifícios que presidiam a Conferência Geral, associava-se um 

numeroso grupo que compunha a plenária. Eram seis cardeais, quarenta e cinco 

arcebispos, oitenta e seis bispos, quarenta e um padres diocesanos, trinta padres de 

institutos religiosos, três religiosos não clérigos, sete religiosas, treze leigos, seis leigas e 

                                                      
39 PAULO VI. Op.cit., v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 697. 
40CAMPOS, Angel Sánches. Medellín, 30 años después, continua brotando agua de su fuente. Revista de 

Cultura Teológica, São Paulo, ano 8, n. 27, abr.-jan. 1999, p. 20. 
41BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, fasc. 232, dez. 1998, p. 

843-4. 
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doze observadores não católicos42, totalizando duzentos e quarenta e nove participantes, 

dos quais somente cento e trinta tinham direito a voz e voto. Entre eles, vinte e cinco eram 

do Brasil43, cerca de vinte por cento da Assembleia da Conferência episcopal com direito 

a voto, consequentemente de decisão e, quiçá, de influência. Houve, ainda, a presença de 

Dom Geraldo Proença de Sigaud, arcebispo de Diamantina, que contestou a eleição dos 

delegados da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB) na Assembleia e foi à 

Medellín por conta própria para, inicialmente, tomar parte de maneira arbitrária e 

ilegítima na Conferência e, num segundo momento, criar uma espécie de 

anticonferência.44 

Esse séquito numeroso composto de bispos, sacerdotes, religiosos, leigos, peritos e 

assessores reuniu-se por mais de dez dias com a finalidade de refletir sobre as 

transformações pelas quais passava a Igreja latino-americana à luz do evento (e dos 

Documentos) do Vaticano II. A América Latina, como afirma o tema da Conferência, de 

fato, contemplava uma eclosão de transformações que exigiam respostas contundentes da 

Igreja.  

O contexto de Medellín, do ponto de vista religioso, era diferente do da 

Conferência do Rio de Janeiro. Em nível de reflexão, já não vigorava uma perspectiva ad 

intra, pois o Concílio fazia soprar novos ventos sobre a Igreja. Respirava-se agora uma 

perspectiva ad extra, em que se buscava uma nova forma de relacionamento com a 

sociedade e suas categorias. O período da cristandade aparentemente estava se 

liquefazendo. As mudanças na Igreja paulatinamente eclodiam, mesmo que ainda não 

                                                      
42Cf. GODOY, Manoel. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano. In: PASSOS, João Décio; 

SANCHEZ, Wagner Lopes (Orgs.). Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 

211.  
43 Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Revista Eclesiástica Brasileira, v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 623: do Brasil 

compareceram Dom Avelar Brandão Vilela (como presidente do CELAM), Dom Agnelo Rossi (como presidente 

da CNBB), Dom Aloísio Lorscheider (como delegado da CNBB no CELAM), Dom Eugênio de Araújo Sales 

(como presidente do Departamento de Ação Social do CELAM), Dom Cândido Padin (como presidente do 

Departamento de Educação), Dom Vicente Scherer, Dom Hélder Câmara, Dom Geraldo Penido, Dom 

Gaudêncio Ramos, Dom José Maria Pires, Dom José Newton de Almeida Baptista, Dom Vicente Zianoni, Dom 

Fernando Gomes do Santos, Dom José Castro Pinto, Dom Lucas Moreira Neves (estes dez últimos como 

escolhidos pela CNBB como representantes do Episcopado Brasileiro), Dom João Resende Costa, Dom Nivaldo 

Monte, Dom Geraldo Fernandes, Dom José Freire Falcão, Dom Tiago Ryan, Dom José Gonçalves (estes seis 

últimos nomeados pelo papa), Mons. José Maria Moss Tapajós (nomeado pelo papa para representar o clero 

diocesano), Pe. Antônio Aquino, S.J., Pe. Júlio Murano e Pe. Frei Vital Wilderink, O. Carm. (estes três últimos 

da CRB, pela CLAR); cf. também: BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II. De 

Medellín a Santo Domingo. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 154-8. 
44 Cf. BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II. De Medellín a Santo Domingo. 

Petrópolis: Vozes, 1994, p. 158. 
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fossem sentidas em sua totalidade pelos fiéis e fossem limitadamente compreendidas por 

alguns de seus pastores.  

Na prática, a vida religiosa da população ainda seguia marcada, em muitos 

aspectos, por traços de neocristandade. Segundo o texto preparatório da Conferência de 

Medellín45, noventa por cento da população declarava-se católica, agregada em paróquias 

com número médio de dezesseis mil pessoas, coordenadas por uma quantidade cada vez 

menor de clérigos. O grau de formação religiosa e o conhecimento dos ensinamentos da 

Igreja, todavia, eram parcos, simplistas e obsoletos. A incidência da fé na vida concreta 

das pessoas era ambígua, prenhe de lacunas, embora houvesse grandiosíssima 

participação, em muitos países, nos atos religiosos. Grassava uma pluralidade de tradições 

religiosas no continente, um acentuado sincretismo e uma parcela crescente de ateus – a 

prática católica, no entanto, era normalmente de rechaço em relação a essa pluralidade 

religiosa, dificultando o ecumenismo. 

O cenário político-sócio-cultural, de igual forma, estava permeado de uma gama de 

movimentações.46 De um lado, pululavam movimentos sociais e estudantis de cunho 

visionário, revolucionário e utópico. Havia uma grande fermentação no campo social. 

Reivindicava-se a construção de um mundo novo e pleiteavam-se transformações 

estruturais em vista da realidade demográfica crescente, empobrecida e explorada em que 

vivia a população da América Latina. O simbólico maio de mil novecentos sessenta e oito 

condensava em contornos mundiais as ideias das manifestações libertárias contra todos os  

sistemas de dominação, também ocorridas no continente latino-americano. Ladeando essas 

ações – e opondo-se a elas –, havia o macabro alvorecer de ditaduras militares e 

populistas.47 Em geral, eram financiadas interna e externamente pelos interesses burgueses 

fortalecendo regimes de exceção, comumente ditatoriais, que visavam desarticular e 

desestruturar movimentos sociais que os contestassem. No plano cultural, fortalecia-se o 

movimento educacional protagonizado por Paulo Freire que visava educar a partir da 

problematização da realidade, o que gerava uma visão crítica e consciente de mundo, 

fortalecendo em muitos aspectos os movimentos sociais de oposição aos regimes 

ditatoriais.  

                                                      
45Cf. REVISTA ECLESIÁSTICA BRASILEIRA. Documentação, Petrópolis, v. 28, fasc. 2, jun. 1968, p. 432-

61. 
46Cf. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro à 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007, p. 22.  
47Cf. SUESS, Paulo. Medellín: os sinais dos tempos. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, fasc. 

232, dez. 1998, p. 851-70. 
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No universo econômico, muitos países latino-americanos aderiram a princípios da 

teoria do desenvolvimento. Com ela, pretendia-se uma acelerada industrialização em vista 

de uma consequente modernização e qualidade de vida. Tal hipótese não se verificou na 

prática. Antes, despontou uma nova forma de colonização e dependência. Tal 

neocolonialismo era tanto interno quanto externo, o que aumentava largamente a margem 

de empobrecidos e a disparidade econômica entre ricos e pobres (tanto pessoas como 

países). Segundo o documento de preparação da II Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano e caribenho48, considerando as diferenças entre os vários países do 

continente, a renda anual média per capita da população não atingia trezentos dólares. 

Considerando-se que a maior parte da renda estava nas mãos de uma pequena parcela, esse 

dado agravava-se mais ainda. De igual modo, o acesso a serviços sociais básicos – saúde, 

educação e saneamento básico – era extremamente precário, o que piorava a situação de 

segurança social e alcançava índices alarmantes de violência e alcoolismo, entre outros . A 

população que vivia nos grandes centros era empobrecida, e a que vivia no campo, uma 

grande parcela, não tinha acesso a uma assistência social mínima.  

Nesse espírito, como fora demostrado, da ideia à convocação e desta à realização 

da Conferência, um longo período se desenrolou no cenário latino-americano. A realidade 

complexa e empobrecida, a sensibilidade de muitos bispos, o trabalho sistemático de 

inúmeros peritos, o discurso de Paulo VI e os mais de dez dias de colegiada reunião 

influenciaram imensamente o episcopado latino-americano e caribenho. Diante desses 

fatos e nessa reunião, os bispos puderam de forma objetiva e prática avalizar para a 

América Latina e o Caribe a “flor espontânea e inesperada de primavera”49 desejada por 

João XXIII. Como prova inconteste desse valoroso trabalho, veio à luz, profundamente 

permeado por muitos documentos do Concílio Vaticano II e com uma tônica intensamente 

latino-americana e caribenha, o Documento Final da II Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano em Medellín.  

1.1  Documento Final da II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano: das 

comissões de trabalho à construção do Documento  

O Documento Conclusivo da II Conferência do Episcopado Latino-Americano veio 

a lume sob a égide de um verdadeiro vendaval de episódios sociais e atividades dentro e 

                                                      
48Cf. REVISTA ECLESIÁSTICA BRASILEIRA. Documentação, Petrópolis, v. 28, fasc. 2, jun. 1968, p. 432-1. 
49 JOÃO XXIII. Alocução aos dirigentes da ação católica: concílio e união. In: KLOPPENBURG, Boaventura. 

Concílio Vaticano: documentário pré-conciliar. v. I. Petrópolis: Vozes, 1963, p. 39. 
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fora da Igreja. O contexto sócio-político-econômico, a obstinada determinação profética 

de inúmeros bispos latino-americanos e caribenhos, bem como os novos ventos do 

Concílio Vaticano II, favoreceram imensamente as opções e as posturas grafadas nas 

diversas páginas do histórico Documento Conclusivo de Medellín. Não sem razão, 

teólogos e historiadores50 atestam que nesse Documento firmou-se a ata de fundação da 

Igreja na América Latina, por antonomásia. A partir de Medellín, a Igreja desse continente 

delimitou sua própria fisionomia eclesial, deixou de ser espelho e passou a ser fonte51. 

Alçou um salto de coadjuvante a ator principal de sua ação evangelizadora, bem como 

secundou o alvorecer de uma nova teologia com acento latino-americano, conhecida como 

teologia da libertação.52 

A construção do texto final dessa Conferência, no entanto, foi precedida por um 

longo processo, fruto de hercúleos trabalhos realizados por bispos e peritos ao longo de 

mais de dez dias de reflexão e estudo. Desde as alocuções e palestras, passando pelas 

comissões e pela súbita e surpreendente aprovação imediata da Cúria Romana, demorados 

e cadenciados passos foram executados com o claro intento de apresentar um documento 

que verdadeiramente açambarcasse propostas concretas para a evangelização em uma 

América Latina em perene mutação. 

 A Conferência, conforme mencionado, iniciou-se efetivamente dois dias após o 

discurso inaugural de Paulo VI, com o pronunciamento do triunvirato de delegados 

pontifícios que presidiriam a Assembleia. O cardeal Juan Landázuri Ricketts53, arcebispo 

de Lima, em seu discurso, atestou que o episcopado é o primeiro responsável pela Igreja 

que quer estar presente no mundo para escutá-lo e dar-lhe resposta à luz do Espírito do 

Vaticano II. Essas respostas despontariam da escuta à Deus e ao mundo, bem como de 

uma presença ativa junto aos que sofrem. Em seguida, o cardeal Antonio Samorè54 refletiu 

sobre a função, natureza e competência de organismos como CAL, CELAM e as 

conferências nacionais. Por fim, pronunciou-se o presidente do CELAM e também da 

                                                      
50 Cf. BOFF, Clodovis M. A originalidade histórica de Medellín. Disponível em: <http://servicioskoinonia.org 

/relat/203p.htm>. Acesso em: 17 jun. 2016 (14h19); BEOZZO, José Oscar. Medellín: quarenta anos. Concilium: 

Revista internacional de Teologia, Petrópolis, n. 328, 2008, p. 124[748].  
51 Cf. VAZ, Henrique C. de Lima. Igreja reflexo vs. Igreja-fonte. Cadernos Brasileiros, Rio de Janeiro, n. 46, 

mar.-abr. 1968, p. 17-22. 
52Cf. GONÇALVES, Paulo Sérgio Lopes. Teologia da libertação: um estudo histórico-teológico. In: SOUZA, 

Ney de (Org.). Temas de teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 172-3. 
53 Cf. RICKETTS, Juan Landáruzi. Discurso de abertura. SEDOC, Petrópolis, v. 1, fasc. 5, nov. 1968, p. 651-4. 
54Cf. SAMORÈ, ANTONIO. Discurso de abertura. SEDOC, Petrópolis, v. 1, fasc. 5, nov. 1968, p. 656-8. 
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Conferência, Dom Avelar Brandão Vilela.55 Citando Paulo VI, ele recordou a decisiva 

hora que os bispos viviam na América Latina e suas obrigações para as mudanças no 

continente. De igual modo, mesmo atestando a lucidez do pronunciamento do Papa, Dom 

Brandão exortou os bispos a uma responsável liberdade e independência frente aos 

discursos do pontífice. Resgatou o processo de preparação que antecedeu a conferência, 

atestou que o CELAM não pretendia ser uma superestrutura, mas um serviço à Igreja. Por 

fim, apresentou a dinâmica de trabalho e uma prece pela imensa tarefa que doravante 

executariam. 

 Após os três discursos de abertura, os bispos procederam a uma fase inicial de 

ambientação e apresentação da mecânica de trabalho, imediatamente seguida por três dias 

de alocuções realizadas por prelados especialmente designados para isso. Inicialmente 

prevista para cinco exposições, ocorreram sete56 e uma oitava, se for considerada a 

palestra feita pelo presidente do Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais 

(CERIS) à época, Pe. Filipe Gregory. Elas acentuariam os aspectos doutrinais da 

Conferência e aprofundariam elementos do Documento de Trabalho. Cada uma das 

colocações seria sucedida por seminários correlatos que dilatariam a discussão sobre o 

tema proposto e forneceriam instrumentais aos participantes da assembleia com o intuito 

de “amadurecer o pensamento e dar seus frutos nas comissões pastorais”.57 

Contíguos a esse movimento de reflexão e aprofundamento, os bispos foram 

divididos em nove comissões pastorais, que se fracionavam em dezesseis subcomissões. A 

elas, os membros da reunião episcopal deveriam previamente inscrever-se, em lista 

tríplice de interesse e prioridade em relação às que gostariam de participar. À secretaria-

geral do evento caberia fazer a divisão dos inscritos conforme suas inclinações e opções, 

evitando exceder o número máximo de vinte membros. A presidência da Conferência,  por 

sua vez, deveria nomear um prelado para coordená-las, e cada grupo teria liberdade para 

escolher um moderador e um redator.58 Nesse sentido, conhecer a presidência e alguns 

                                                      
55VILELA, Brandão. Discurso de abertura. SEDOC, Petrópolis, v. 1, fasc. 5, nov. 1968, p. 659-63. 
56Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Revista Eclesiástica Brasileira. v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 624: “[...] As 

seguintes exposições fundamentais: sobre os sinais dos tempos na América Latina (por Dom Marcos McGhart, 

Panamá); sobre a interpretação cristã desses sinais (por Dom Eduardo Pirônio, Argentina); sobre as tarefas 

pastorais da Igreja na promoção humana na América Latina (por Dom Eugênio de Araújo Sales, Brasil); sobre a 

evangelização da América Latina (por Dom Samuel Ruiz, México); sobre a pastoral de massas e pastoral das 

elites (por Dom Luís Henríquez, Venezuela); sobre a unidade visível da Igreja (por Dom Pablo Muñoz Vega, 

Equador); e sobre a coordenação pastoral (por Dom Leônidas Proaño, Equador)”. 
57 HERNÁN, Parada. Crónicas de Medellín: Segunda Conferencia General del Episcopado Latino-Americano. 

Bogotá: Indo-American Press Service, 1975, p. 191. 
58Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 209. 
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membros dessas equipes possibilita compreender a tônica final que marcará os 

Documentos Conclusivos. 

 As comissões, que inicialmente eram nove, foram subdivididas e chegaram ao 

total de dezesseis grupos de reflexão. A maior entre as comissões era a de educação na fé, 

com quarenta e dois membros, e a menor, sobre a pobreza da Igreja, com apenas dez. 

Entre as subcomissões, a maior e a menor eram, respectivamente, a de justiça, com 

dezesseis membros, e a da pastoral das elites, com seis.59  

Nomeadamente, as comissões foram a de Justiça e Paz, subdividida em duas: uma 

presidida por Dom Eugênio Sales, administrador apostólico de Salvador, Bahia,  e outra 

coordenada por Dom Carlos Partelli, arcebispo coadjutor de Montevidéu, Uruguai, e 

formada por outros onze membros, entre os quais Dom Hélder Câmara e o teólogo 

Gustavo Gutiérrez60, da subcomissão da paz.  

Uma outra comissão, a de Família e Demografia, constituída por doze membros, 

foi presidida por Dom Juan Francisco Fresno, arcebispo de La Serena, Chile. Uma 

comissão intitulada Educação foi coordenada pelo cardeal de São Paulo e presidente da 

CNBB, Dom Agnello Rossi, e articulada por mais dezesseis outros membros, entre eles 

Dom Cândido Padin, presidente do Departamento de Educação do CELAM e bispo de 

Lorena, Brasil. Uma quinta comissão, constituída por treze membros, foi dirigida pelo 

bispo da diocese paraguaia de São João Batista, Dom Ramón Bogarin Argaña, e ocupou-

se de refletir sobre a juventude.  

Outra comissão que se subdividiu em quatro subcomissões foi a de Educação da fé. 

Nela estavam a subcomissão de Pastoral das massas, das elites, Catequese e liturgia. 

Marcos McGrath, arcebispo do Panamá, era o presidente geral e, ao longo da Conferência, 

apresentou uma importante reflexão sobre os sinais do tempos e América Latina.61 Os 

movimentos leigos foram tema da sexta comissão. Ela foi dirigida por Dom José Antonio 

Dammert Bellido, bispo de Cajamarca, no Peru. Essa foi a única comissão que teve seu 

texto totalmente rejeitado na hora das votações. 

Sacerdotes e religiosos, Pobreza e Pastoral de Conjunto formavam juntas as três 

últimas comissões. A primeira subdividia-se em outras três, Sacerdotes, Religiosos e 

                                                      
59 Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 261. 
60Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. I. São Paulo: Edições 

Loyola, 1981, p. 72. 
61Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Revista Eclesiástica Brasileira, v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 624. 
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Formação do clero, e era presidida pelo coadjutor de Buenos Aires, Argentina, Dom Juan 

Carlos Parambu, que contava como membro dessa equipe o propósito geral da Companhia 

de Jesus à época, Pe. Pedro Arrupe, S.J. A segunda comissão, Pobreza e Pastoral de 

Conjunto, foi coordenada por Dom Ricardo Durand, arcebispo de Cusco, Peru, e tinha em 

suas fileiras Dom Leônidas Proaño, bispo da diocese indígena de Riobamba, Equador.  

A última comissão, por sua vez, subdividia-se em outras duas, colegialidade e 

meios de comunicação. Sua presidência cabia a Dom Pablo Muñoz Vega, S.J., arcebispo 

de Quito, que no passado havia sido reitor do Pio Colégio Latino-Americano e o primeiro 

sacerdote da América Latina, reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, 

Itália62. Contava em suas fileiras com a estreita colaboração de Dom Fernando Gomes do 

Santos, paraibano, arcebispo da nascente Arquidiocese de Goiânia e presidente da 

Comissão de Estudos sobre Meios de Comunicação Social da CNBB. 

 Esses homens e mulheres – havia religiosas e leigas nas equipes –, organizados em 

comissões, somavam pouco mais duzentos membros63. Compunham dezesseis grupos 

convocados a refletir sobre os temas atribuídos a cada equipe. A partir do trabalho 

coletivo, despontariam relatórios preliminares que seriam debatidos, com alguns 

elementos emendados e supressos alguns até chegar a uma forma que contemplasse as 

inspirações e necessidades da ação evangelizadora na América Latina. Esses relatórios, 

compilados, seriam a base de sustentação das futuras Conclusões Finais da II Conferência 

Geral do Episcopado Latino-Americano e caribenho.  

A intuição inicial era que o trabalho de todos os grupos fosse, após votação, 

recolhido e fundido num único texto de não mais que trinta laudas64 que seria remetido à 

Santa Sé para aprovação. Pela história, no entanto, sabe-se que o processo foi outro. Na 

manhã do dia 2 de setembro, já na segunda semana de reunião, muitos participantes 

perceberam, dada a escassez de tempo para um trabalho de sínteses e revisão dos 

                                                      
62Cf. CONFERÊNCIA EPISCOPAL DOS BISPOS DO EQUADOR. Cardenal Pablo Muñoz Vega. Disponível 

em: <www.conferenciaepiscopal.ec/index.php/es/la-iglesia-catolica/obispos/51-cardenales/472-cardenal-pablo-

munoz-veja>. Acesso em 23 fev. 2017 (12h48); PONTIFICAL UNIVERSITY GREOGORYANA. Rectors of 

the Pontifical Gregorian University. Disponível em: <www.unigre.it/Univ/ns/elenco_rettori_en.php>. Acesso 

em: 23fev. 2017 (13h09); JESUÍTAS EQUADOR. Pablo Muñoz Vega, S.J. Disponível em: 

<www.jesuitas.ec/espiritualidad-formacion /vocaciones/pablo-munoz-vega-s-j>. Acesso em: 23 fev. 2017 

(14h08). 
63Cf. HERNÁN, Parada. Crónicas de Medellín: Segunda Conferencia general del episcopado latino-americano. 

Bogotá: Indo-American Press Service, 1975. 
64BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II. De Medellín a Santo Domingo. 

Petrópolis: Vozes, 1994, p. 121. 
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relatórios, bem como pela qualidade deles65, que o Documento Final poderia “vir a ser a 

justaposição de todos os informes das comissões”.66 Os presidentes dos grupos de 

trabalho, reunidos em votação em que doze foram a favor e quatro contra67, ratificaram 

essa intuição e assumiram a proposta de um Documento Conclusivo formado a partir de 

todos os relatórios redigidos pelos dezesseis grupos. Sobre essa decisão ajuizava Beozzo, 

dez anos depois: 

A decisão de manter os relatórios das comissões e subcomissões deu 

lugar a uma qualidade desigual dos documentos, mas possibilitou 

também que alguns dos que marcaram Medellín, como o da justiça e, 

sobretudo o da paz, viessem a público em sua integridade e com toda sua 

força profética.68 

Seguida a essa decisão, deu-se a votação dos relatórios. A dinâmica utilizada foi a 

mesma do Concílio Vaticano II, ainda viva na cabeça de muitos prelados. Os votos foram 

classificados em placet, non placet e placet juxta modum. Entre os textos aprovados nessa 

primeira votação69, proporcionalmente, recebeu o maior número de votos favoráveis o que 

versava sobre os meios de Comunicação: cento e dez placet, nenhum non placet e dez 

placet juxta modum. Seguiu-se o texto sobre a catequese, com cento e três votos a favor, 

dezoito pedidos de alteração e um contrário. O texto que abordou os movimentos leigos 

recebeu maior quantidade de objeções, com trinta votos contrários e cinquenta sete votos 

modificativos, vindo a ser, posteriormente, totalmente refeito70. De modo geral, todos os 

relatórios receberam votos modificativos – não mais que cinco, exceto o dos Movimentos 

Leigos – os quais as comissões esforçaram-se para harmonizar a um novo texto que seria 

votado poucos dias depois.  

Após as revisões nos textos, executadas por uma equipe capitaneada por Dom 

Antonio Quarracino, bispo de Avellaneda, Argentina, na manhã do dia 6 de setembro, 

último da Conferência, foi feita a votação final sobre o documento. Os votos agora 

gravitariam na órbita de aprovação e reprovação, sem a possibilidade de sufrágios 

                                                      
65 BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, fasc. 232, 

dez. 1998, p. 829. 
66HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 227. 
67Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 227. 
68BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II. De Medellín a Santo Domingo. 

Petrópolis: Vozes, 1994, p. 122. 
69Cf. HERNÁN, Parada. Crónicas de Medellín: Segunda Conferencia general del episcopado latino-americano. 

Bogotá: Indo-American Press Service, 1975, p. 269. 
70 Cf. BELLIDO, José Dammert. Crónica de Medellín. Revista de Medellín. Medellín, v. 15, n. 58-59, jun.-set. 

1989, p. 18-20. 
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modificativos. Aprovaram-se de forma irrefragável todos os textos. Não excedendo, em 

nenhum caso, cinco os votos negativos.71  

Ainda nessa plenária retornou à pauta a discussão sobre o celibato sacerdotal, 

latente desde o Vaticano II e já pontuada ao longo da assembleia. Dom José Maria Pires, 

arcebispo da Paraíba, pronunciou um “decidido e valente discurso sobre o tema”72, que 

encontrou resistência por parte de alguns prelados e resultou, na prática, apenas em uma 

carta privada ao papa assinada pelos que acederam à proposta, sem por isso constar no 

Documento Final.73 Contíguo a esse episódio, o cardeal Antonio Samorè, presidente da 

Pontifícia Comissão para a América Latina, anunciou que, conforme sua solicitação 

anterior ao papa Paulo VI, estaria autorizada a publicação imediata das conclusões de 

Medellín, mesmo que ainda precisassem ser submetidas à autoridade pontifícia74 para 

definitiva aprovação. 

1.2 O Documento da II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano: sua 

aprovação e seu conteúdo final  

  Com o aval pontifício, representativo de confiança no trabalho daquele episcopado 

reunido, despontou a primeira versão das Conclusões Finais da Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano em Medellín. O Documento, do alto de seus dezesseis 

capítulos e pouco mais de cento e setenta e cinco páginas, plastifica claramente a 

realidade de um povo sofrido que busca, à luz da fé, dos ensinamentos propostos pelo 

Concílio Vaticano II e da lucidez profética de muitos bispos, responder aos anseios de 

pessoas concretas. Segue, na maioria dos seus capítulos, a metodologia75 que já constava 

no texto preparatório do ver-julgar-agir.76 Quase todos os textos norteiam-se pela 

dinâmica do ver analiticamente a partir de dados palpáveis e mensuráveis, e julgar à luz da 

tradição eclesial e dos ensinamentos do Vaticano II para agir de forma pragmática, eficaz 

e concreta – dir-se-á pastoralmente. Tal metodologia será repetida em Puebla, rejeitada em 

Santo Domingo e reassumida em Aparecida. 

                                                      
71Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 23. 
72HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 232; Cf. também MARINS, Jose. Crónicas sobre Medellín. Revista de 

Medellín, Medellín, v. 15, n. 58-59, jun.-set. 1989, p. 27. 
73 Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 232. 
74Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p.232. 
75Cf. BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II. De Medellín a Santo Domingo. 

Petrópolis: Vozes, 1994, p. 123. 
76 Cf. GODOY, Manoel. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano. In: PASSOS, João Décio; 

SANCHEZ, Wagner Lopes (Orgs.). Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 

212. 
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Em linhas gerais, as conclusões de Medellín, apresentadas em seus vários 

documentos, organizam-se em três grandes blocos: Promoção humana; Evangelização e 

Crescimento da fé, e, por fim, a Igreja visível e suas estruturas. O primeiro bloco 

subdivide-se em cinco capítulos: justiça, paz, família e demografia, educação e juventude. 

Quatro outros relatórios formaram o segundo bloco: pastoral popular, pastoral das elites, 

catequese e liturgia. Por fim, outros sete títulos – movimento de leigos, sacerdotes, 

religiosos, formação do clero, pobreza da Igreja, pastoral de conjunto e meios de 

comunicação social – compunham a última parte do Documento Conclusivo da II 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Segundo o cardeal Landázuri, essas 

três sessões do Documento são entendidas dentro da opção da Igreja em Medellín de se 

confessar servidora de Cristo para servir à humanidade. Nas palavras do purpurado:  

A Igreja de Medellín se confessa servidora do homem deste continente 

para ser servidora de seu Senhor. A partir desta perspectiva entende-se as 

conclusões, porém, de modo especial as compreendidas na área de 

Promoção humana. As outras áreas, Evangelização e Crescimento na Fé e 

a Igreja visível e suas estruturas, apresentam as exigências de renovação 

da Igreja para poder cumprir melhor a primeira.77 

 Relativo ao primeiro bloco temático do Documento de Medellín, consignado sob o 

título “Promoção Humana”, têm-se cinco documentos78 que representam mais de trinta por 

cento de todo o texto conclusivo da Conferência dos bispos. Profundamente inspirado pelo 

tema da II Conferência – A Igreja na atual transformação da América Latina à luz do 

Concílio Vaticano II –, os textos buscaram interpretar os sinais concretos do tempo 

presente e respondê-los à luz da doutrina cristã com ações palpáveis. Todos eles 

nortearam-se pela metodologia do ver-julgar-agir. Dada a maneira como foram 

concebidos, não são uniformes quanto à linguagem e à extensão. Quanto à finalidade, são 

pragmáticos e atingem o objetivo de responder os desafios da Igreja no continente latino à 

luz do Vaticano II não apenas com orientações abstratas, mas com indicações concretas 

inclinadas a uma verdadeira transformação das estruturas. 

                                                      
77 RICKETTS, Juan Landáruzi. Reflexión a los vinte anos de Medellín. Revista de Medellín. Medellín, v. 15, n. 

58-9, jun.-set. 1989, p. 14: “La Iglesia de Medellín se confiesa servidora del hombre de este continente para ser 

servidora de su Senõr. Desde esta perspectiva se entienden todas las conclusiones, pero de modo especial las 

comprendidas en el área de promoción humana. Las otras áreas, Evangelización y crecimiento en la fe y iglesia 

visible y sus estructuras, presentan las exigencias de renovación de la iglesia para poder cumplir mejor la 

primera”. 
78Documentos deste bloco temático: justiça, paz, família e demografia, educação e juventude. 
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O primeiro documento desse bloco analisa a questão da justiça. Atesta que a 

miséria coletiva provoca uma “injustiça que clama ao Céu”.79 Cabe à Igreja, em 

decorrência do ensinamento bíblico, promover uma “busca cristã da justiça”80, educando 

as consciências dos fiéis para perceber implicações concretas da fé em sua vida pessoal e 

social.81 O segundo relatório reflete sobre a paz. Assegura que esta é fruto do 

desenvolvimento82, da justiça permanente e do amor.83 A situação subdesenvolvida e 

dependente da América Latina concorre para a ausência de paz.84 Aos pastores compete, 

entre outras ações, despertar e formar os homens para a justiça85, defender o direito dos 

pobres86, denunciar a política armamentista e a opressão das nações poderosa sobre as 

frágeis87. Esses dois documentos, segundo Clodovis Boff88, são os mais enérgicos de 

Medellín, pois lançam as bases para uma reflexão profunda sobre a situação 

subdesenvolvida, explorada, espoliada e neocolonial que vive o povo latino-americano e 

caribenho, conclamando a conscientização e a denúncia enérgica das desigualdades e 

propondo uma libertação integral do homem no continente, uma das opções fundamentais 

de Medellín89. 

O terceiro documento desse bloco reflete sobre a família e a demografia. Discorre 

que a família, detentora de uma missão específica para a Igreja90, é fortemente afetada por 

mudanças sociais do ponto de vista social e religioso91, e afirma que o crescimento 

populacional não pode ser combatido com uma política antinatalista.92 Assim, a 

Conferência recomenda uma sólida educação para o amor, explicitamente matrimonial, a 

perene educação para a paternidade responsável e a formação para o diálogo, 

                                                      
79CELAM. Conclusões da Conferência de Medellín – 1968.  Trinta anos depois, Medellín é ainda atual? 

São Paulo: Paulinas, 1998, p. 45. Justiça, n. 1 (doravante, DM). 
80DM, Justiça, n. 5. 
81Cf. DM, Justiça, n. 6. 
82 Cf. DM, Paz, n. 2.  
83Cf. DM, Paz, n. 14. 
84 Cf. DM, Paz, n. 2-13. 
85 Cf. DM, Paz, n. 21, 24, 25, 27. 
86Cf. DM, Paz, n. 22-23. 
87Cf. DM, Paz, n. 29, 32. 
88Cf.BOFF, Clodovis M. A originalidade histórica de Medellín. Disponível em: <http://servicioskoinonia.org 

/relat/203p.htm>. Acesso em: 17 jun. 2016 (14h19). 
89Cf. FERREIRA, Reuberson Rodrigues. As opções da Conferência de Medellín, o legado para a Igreja e o Papa 

Francisco. Encontros Teológicos, Florianópolis, v. 32, n. 2, maio-ago. 2017, p. 352. 
90Cf. DM, Família e Demografia, n. 5-7. 
91Cf. DM, Família e Demografia, n. 2. 
92Cf. DM, Família e Demografia, n. 8-9. 
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solidariedade e santidade.93 Esse fragmento faz eco à Encíclica de Paulo VI, Humane 

Vitae, à luz do contexto do continente latino-americano. 

O quarto e o quinto relatório da primeira parte do Documento tratam, 

respectivamente, da educação e da juventude. Com relação à educação, o texto assegura 

que é um fator básico de desenvolvimento na América Latina94, no entanto está longe das 

reais necessidades e demandas do continente95, por isso convinha uma educação 

libertadora96 que transcendesse a realidade escolar, acessível a todos97 e guiada pelos 

ensinamentos do Vaticano II.98 A expressão “educação libertadora”, utilizada em 

Medellín, sofreu duras críticas99 durante sua redação, sob o temor de alguns prelados de 

que pudesse imprimir fóruns revolucionários ao ambiente educacional. Felizmente, a 

tônica tão eivada de espírito evangélico e teológico que essa expressão detinha facultou 

sua apropriação no relatório final, sendo inclusive chancelada pela Pontifícia Congregação 

para Educação Católica.100 Por fim, tratou-se da juventude, que é o maior grupo na 

América Latina e que pressiona por maiores mudanças101, e competia à Igreja, que via nos 

jovens sua própria imagem de perpétua renovação102, desenvolver uma autêntica pastoral 

da juventude103 que propiciasse formação humana e cristã, bem como o surgimento e a 

qualificação dos movimentos juvenis.104  

O segundo bloco do Documento de Medellín, que comporta outros quatro 

relatórios, é intitulado Evangelização e Crescimento na fé. De modo geral, preocupou-se, 

face às alterações de valores, estruturas e mentalidades  latentes na América Latina, em 

incitar uma renovada evangelização com penetração, incidência e capilaridade concreta na 

vida e história do povo de diferentes classes e categorias sociais. 

O primeiro título desse bloco é a pastoral popular. Sob esse tema houve uma 

reflexão acerca da religiosidade popular por meio da qual se expressava, de modo débil, a 

                                                      
93Cf. DM, Família e Demografia, n. 14-17. 
94Cf. DM, Educação, n. 1. 
95 Cf. DM, Educação, n. 2-7. 
96 Cf. DM, Educação, n. 8. 
97Cf. DM, Educação, n. 10-11. 
98Cf. DM, Educação, n. 17. 
99 Cf. PADIN, Cândido. Educação libertadora proclamada em Medellín. In: CELAM. Conclusões da 

Conferência de Medellín – 1968. Trinta anos depois, Medellín é ainda atual? São Paulo: Paulinas, 1998, p. 

231. 
100Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 274. 
101 Cf. DM, Juventude, n. 1-9. 
102Cf. DM, Juventude, n. 12. 
103 Cf. DM, Juventude, n. 15. 
104Cf. DM, Juventude, n. 17. 
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vivência da fé no continente.105 À Igreja convinha apresentar uma pedagogia pastoral que 

visasse à “reevangelização”106 e “reconversão”107 do povo, levando-o a uma maturidade da 

fé. Par tal fim, insistia, entre outros, em estudos sobre a religiosidade popular108, a 

aplicação de uma tônica bíblica a suas expressões e a formação de pequenas comunidades 

de base.109 Beozzo observa que essa temática da religiosidade popular é complexa no 

Documento de Medellín e apresenta que ela dever ser discernida a partir do seu contexto; 

em outras partes, diz que deve ser purificada de seus preconceitos. Nas palavras do 

historiador: 

No documento “Pastoral Popular”, encontra-se um precioso princípio de 

discernimento [sobre a cultura popular]: “Ao julgarmos a religiosidade 

popular, não podemos partir de uma interpretação cultural ocidentalizada 

das classes média e alta urbanas, mas do significado que essa 

religiosidade tem no contexto da subcultura dos grupos rurais e urbanos 

marginalizados” (Med. 6, 3). Noutros lugares, porém, este critério é 

esquecido e pede-se que a religiosidade popular seja purificada; que as 

pessoas sejam libertadas de seus preconceitos e superstições, de seus 

complexos e inibições, de seus fanatismos, de sua tendência fatalista 

(Med. 4, 3), traindo o mesmo discurso ocidentalizante que se condena, 

noutro lugar.110 

A Pastoral das Elites, segundo capítulo desse bloco das conclusões da II 

Conferência, versou sobre a evangelização nas classes abastadas da sociedade. Dividida 

em três grupos, tradicionalistas, progressistas e ideologicamente indefinidos111, analisou o 

espírito, a mentalidade e as inclinações de cada um em vista da transformação social, para 

depois considerar as manifestações de fé e, por fim, fazer algumas sugestões pastorais112 

de caráter geral e específico que incidissem na transformação da sociedade. Acerca da 

evangelização das elites, Morás113 diz que o texto foi elaborado na perspectiva dos pobres 

e que a Igreja, com esse Documento, esperava das elites um tipo de solidariedade que não 

se limitasse ao assistencialismo, mas antes se apresentasse em níveis que gravitassem em 

torno da aproximação do mundo dos pobres, passasse pela escuta de seus dramas e 

instigasse uma natural identificação e denúncia das suas causas estruturais desses dramas 

para, desse ponto, propor um caminho concreto para a superação dessa realidade. Seria 

                                                      
105Cf. DM, Pastoral Popular, n. 1-5. 
106Cf. DM, Pastoral Popular, n. 8a. 
107 Cf. DM, Pastoral Popular, n. 8b. 
108 Cf. DM, Pastoral Popular, n. 10-11. 
109Cf. DM, Pastoral Popular, n. 12-15. 
110BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspiração e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis. v. 58. n. 

232, dez. 1998, p. 846. 
111Cf. DM, Pastoral das Elites, n. 5. 
112Cf. DM, Pastoral das Elites, n. 3. 
113MORÁS, Francisco. Evangelização das classes médias e solidariedade com os pobres: o legado de Medellín. 

Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, fasc. 232, dez. 1998, p. 818. 



37 

 

uma espécie de “solidariedade orgânica, pois incide na dimensão pessoal e coletiva, no 

micro e macrossocial”.114 

Liturgia e catequese compõem, respectivamente, o terceiro e o quarto tomo desse 

bloco do Documento. Sobre a catequese, o Documento de Medellín sente a necessidade de 

renovação para atender às demandas da realidade em mudança115. Tal renovação passa 

pela superação de toda dicotomia e dualismo cristão presentes no atual processo 

catequético, além da consideração do caráter evolutivo e dinâmico aplicado ao conceito de 

revelação.116 Para atingir tal fim, de acordo com o texto, urgia, entre outras ações, 

promover a evolução dos métodos de catequese, fomentar as organizações catequéticas em 

nível diocesano e nacional, capacitar catequistas locais, adaptar a linguagem eclesial aos 

novos tempos e promover institutos de catequese.117 

 Sobre a liturgia, é dito que há diferenças na aplicação da reforma litúrgica 

proposta pelo Vaticano. A omissão dos prelados e a falta de capital humano especializado 

concorrem para essa realidade.118 A vida litúrgica, todavia, no atual momento da América 

Latina deve ser “a coroa de um compromisso com a realidade humana”119, porque ela deve 

apresentar uma vivência da fé que fortalece a vida comunitária, a esperança, a vocação 

missionária e o compromisso com a realidade humana.120 Para atingir plenamente esse 

ideal, convém uma acurada catequese sobre o mistério cristão, uma sensível adaptação da 

liturgia ao gênio das culturas, a acolhida da pluralidade do continente e, por fim, um 

conjugar entre vida cristã e realidade121, tendo nas conferências episcopais e no CELAM 

os principais operadores dessa conjunção.122 Nesse sentido, pesquisadores atestam que a 

liturgia em Medellín emprestou, posteriormente, força às pequenas comunidades, logrando 

uma estreita associação entre fé e vida que revelaria uma liturgia com tons, sons e cores 

latino-americanas e caribenhas.123 

                                                      
114MORÁS, Op.cit., p. 818-21. 
115 Cf. DM, Catequese, n. 1-3. 
116Cf. DM, Catequese, n. 4-5. 
117Cf. DM, Catequese, n. 13-17. 
118Cf. DM, Liturgia, n. 1. 
119DM, Liturgia, n. 2. 
120Cf. DM, Liturgia, n. 6.  
121Cf. DM, Liturgia, n. 6. 
122Cf. DM, Liturgia, n. 8-15. 
123Cf. BUYST, Ione. Teologia e liturgia na perspectiva da América Latina: avanços e desafios. Tear Online. São 

Leopoldo, v. 1, n. 1, jan.-jun. 2012, p. 16-39. Disponível em: <http://est.tempsite.ws/ 

periodicos/index.php/tear/article/view/331/318>. Acesso em: 10 nov. 2016 (15h31); BEOZZO, José Oscar. 

Medellín: quarenta anos. Concilium: Revista internacional de Teologia, Petrópolis, n. 328, 2008, p. 130[754]. 
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O último bloco temático do Documento amalgama sete relatórios124 sob o título “A 

Igreja visível e suas estruturas”. Com esse nome, a Conferência visa alentar uma maior 

participação dos leigos na vida eclesial, instigar o ministério presbiteral a uma 

ressignificação, revigorar a vida religiosa, qualificar a formação dos seminaristas, 

aprofundar os mecanismos de colegialidade e propiciar um despojamento das estruturas 

eclesiais que não caracterizem a Igreja como serva dos pobres e da humanidade.  

Movimentos leigos e sacerdotes compõem os dois primeiros relatórios desse bloco 

no Documento Conclusivo da Conferência Episcopal. Sobre os movimentos leigos, atesta 

o Documento que no atual processo de transformação e desenvolvimento, a América 

Latina exige um compromisso liberador e humanizador do laicato.125 Por participarem do 

tríplice múnus dos batizados, tem uma missão que se tipifica em seu compromisso com a 

promoção humana na linha dos projetos sociais.126 Por isso, recomenda-se que devem ser 

apoiadas e criadas equipes de movimento seculares127 e fomentada uma espiritualidade 

própria pautada no compromisso com o progresso e a justiça.128  

Sobre os sacerdotes, os bispos querem orientar a renovação presbiteral129 ante 

dificuldades como escassez de sacerdotes, insolvência das mudanças conciliares, crises de 

fé, dificuldades com o celibato e dúvidas sobre a própria vocação.130 A eles é recordado 

que participam do sacerdócio de Cristo na comunhão de hierarquia e na comunidade 

eclesial a serviço da humanidade.131 Para tanto, recomenda-se que o sacerdote seja homem 

de oração, de caridade pastoral, de diálogo132 e que o ministério não seja uniforme, os 

ministros se atualizem urgentemente e vivam uma pobreza evangélica133. Com relação ao 

relatório dos sacerdotes, Enrique Dussel diz que faltou profundidade da análise da 

realidade nova em que a Igreja se encontra e coragem para encetar o sacerdócio de 

homens casados, pois “num dia não distante será necessário chegar à ordenação de 

batizados casados, adulto responsável por sua comunidade de base [...]”.134 

                                                      
124Documentos deste bloco temático: movimentos leigos, sacerdotes, religiosos, formação do clero, pastoral da 

Igreja, pastoral de conjunto e comunicação social. 
125Cf. DM, Movimentos de Leigos, n. 2. 
126Cf. DM, Movimentos de Leigos, n. 7-9. 
127 Cf. DM, Movimentos de Leigos, n. 13-14. 
128Cf. DM, Movimentos de Leigos, n. 15, 17. 
129Cf. DM, Sacerdotes, n. 1. 
130 Cf. DM, Sacerdotes, n. 3-11. 
131 Cf. DM, Sacerdotes, n. 12-19. 
132 Cf. DM, Sacerdotes, n. 20-21, 23-25. 
133Cf. DM, Sacerdotes, n. 22, 26-27. 
134 DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança v. I. São Paulo: Edições 

Loyola, 1981, p. 74. 
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Religiosos e Formação do Clero são o terceiro e o quarto ladrilho desse bloco 

temático. O relatório sobre os religiosos é o único que não segue explicitamente a 

metodologia ver-julgar-agir. Ele reflete a missão de renovação da vida religiosa apenas 

nos aspectos que tocam o desenvolvimento e a pastoral na América Latina.135 Nesse 

sentido, assegura que a vida religiosa não pode separar-se do mundo136 e insiste no 

aprofundamento teológico e espiritual da vida apostólica, bem como na tomada de 

consciência dos graves problemas sociais137 que atingem a humanidade. Recomenda, 

ainda, tomar parte nos planos de pastoral de conjunto138 e que os religiosos leigos atuem 

no campo da promoção humana, que possam viver em pequenas comunidades e, na 

ausência de sacerdotes, assumam paróquias.139 Recorda ainda a necessidade de integração 

entre superiores maiores, bispos e conferências episcopais e dos religiosos140 em vista do 

bem da Igreja na América Latina. Inspirado pelo novo olhar que a II Conferência lançou 

sobre a missão da Igreja, a Vida Religiosa na América Latina descobriu, como afirma 

Caliman141, um novo lugar social e redescobriu seu papel na Igreja Povo de Deus. Ficou 

claro que esse lugar, ante o sofrimento do povo na América Latina, era ao lado dos pobres, 

pois o seguimento de Cristo passa necessariamente por essa categoria.  

Acerca da formação do clero, fala-se da formação de diáconos permanentes e 

seminaristas. Com relação aos primeiros, diz-se que as experiências ainda são incipientes 

e pouco sentidas ou aquilatadas.142 Mesmo assim, deve-se insistir em sua adequada 

formação, marcada pela presença da comunidade, por uma espiritualidade própria e por 

uma suficiente preparação acadêmica.143 Quanto ao segundo grupo, há aspectos positivos 

proporcionados pela juventude, como a busca por valores evangélicos e o respeito pela 

dignidade humana, e pontos negativos, como o excessivo ativismo em prejuízo da vida 

espiritual. A própria instituição seminário passa por crises pela falta de recurso humanos e 

pedagógicos.144 Deve, por isso, buscar compreender-se dentro da perspectiva bíblica de 

chamado e resposta145, garantindo aos jovens formação espiritual que facilite a 

                                                      
135 Cf. DM, Religiosos, n. 6. 
136Cf. DM, Religiosos, n. 10. 
137Cf. DM, Religiosos, n. 11. 
138Cf. DM, Religiosos, n. 14-16. 
139Cf. DM, Religiosos, n. 18-23. 
140Cf. DM, Religiosos, n. 26-30. 
141Cf.CALIMAN, Cleto. Vida Religiosa e Igreja na América Latina. Disponível em: 

<www.ejesus.com.br/vida-religiosa-e-igreja- na-america-latina>. Acesso em: 05 jun. 2017 (10h43).  
142 Cf. DM, Formação do Clero, n. 1. 
143Cf. DM, Formação do Clero, n. 33. 
144 Cf. DM, Formação do Clero, n. 4-6. 
145Cf. DM, Formação do Clero, n. 7. 
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interpretação dos fatos à luz da fé146, marcada pelos conselhos evangélicos, pelo espírito 

de serviço, de amor a Cristo, de disciplina, bem como pela formação acadêmica e 

pastoral147 em vista da renovação da “[...] Igreja e resposta a exigências religiosas e 

humanas do [...] continente”.148  

Pobreza da Igreja, Pastoral de Conjunto e Meios de Comunicação Sociais são os 

últimos três relatórios desse bloco temático e do Documento em sua totalidade. Sobre a 

pobreza da Igreja, os bispos não podem ficar indiferentes aos clamores dos injustiçados.149 

Devem, por isso, exigir para si mesmos e para suas estruturas uma solidariedade para com 

os pobres capaz de denunciar a injusta distribuição de bens, sinalizar sua dependência de 

Deus e seu compromisso com a pobreza de bens materiais.150 Para tanto, a Igreja e seus 

ministros devem ter preferência e solidariedade com os pobres e injustiçados151, 

testemunhar uma simplicidade em seu vestir, agir e viver152 colocando-se sempre livre das 

amarras temporais e a serviço dos homens153. O texto sobre a pobreza da Igreja, segundo 

Beozzo, foi a retificação do fracasso dos bispos latino-americanos em colocar a 

preocupação com os pobres no coração da Igreja. Se no Concílio não foi possível essa 

reflexão, Medellín cumpriu plenamente essa missão. “Os demais temas eclesiológicos, por 

mais relevantes que fossem, são deixados de lado em favor deste que se transforma no 

Documento 14, ‘pobreza da Igreja’”.154 

Sobre a Pastoral de Conjunto, o texto reflete, diante da situação da América Latina 

e da consequente necessidade de mudança dessa realidade155, que a Igreja precisa de uma 

renovação das estruturas pastorais à luz do Vaticano II.156 Para tal fim, insiste nas 

comunidades de base157, nos mecanismos de colegialidade158 e na planificação das ações 

pastorais.159 A insistência dos bispos na renovação das estruturas eclesiais e o acento 

particular na questão das pequenas comunidades é “fruto da ‘opção pelos pobres’ feita 

                                                      
146Cf. DM, Formação do Clero, n. 10. 
147Cf. DM, Formação do Clero, n. 11-22. 
148 DM, Formação do Clero, n. 1. 
149 Cf. DM, Pobreza da Igreja, n. 1-3. 
150Cf. DM, Pobreza da Igreja, n. 4-7. 
151Cf. DM, Pobreza da Igreja, n. 8-11. 
152 Cf. DM, Pobreza da Igreja, n. 12-17. 
153Cf. DM, Pobreza da Igreja, n. 18. 
154BEOZZO, José Oscar. Medellín: Inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira., Petrópolis, v. 58, fasc. 

232, dez. 1998, p. 835. 
155Cf. DM, Pastoral de Conjunto, n. 1-4. 
156 Cf. DM, Pastoral de Conjunto, n. 5-9. 
157Cf. DM, Pastoral de Conjunto, n. 10-12. 
158Cf. DM, Pastoral de Conjunto, n. 13-28. 
159Cf. DM, Pastoral de Conjunto, n. 34-36. 
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pela Igreja do continente e instância operativa da Teologia de libertação”.160 

Historicamente, nada marcou mais a eclesiologia latino-americana dos últimos anos que a 

organização das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)161. 

Por fim, tratou-se dos meios de comunicação social, que, segundo a Conferência, 

hoje são uma dimensão importante da humanidade, atingindo indiscriminadamente a 

muitas camadas.162 Esse fato faz desses meios um elemento indispensável no trabalho da 

Igreja de levar a boa-nova até os confins da Terra e apresentar uma imagem mais exata e 

fiel de si mesma.163 Para tanto, os bispos recomendam uma aproximação dos meios de 

comunicação social, qualificação, formação, estudo e abertura a eles no espírito do 

decreto conciliar Inter mirifica.164 No campo da comunicação, afirmam estudiosos165, 

Medellín avançou pouco. Os bispos têm uma imagem deslumbrada e pouco realista da 

comunicação, particularmente de sua função de manutenção das estruturas e da realidade 

empobrecida do continente. Com esse texto, encerraram-se as conclusões dos bispos em 

Medellín. 

Esses dezesseis Documentos, divididos em três blocos logo após sua aprovação 

pela assembleia e consequente publicação com a autorização do Papa, foram levados pelo 

presidente da CAL e delegado papal na Conferência, cardeal Antonio Samorè, ao pontífice 

para aprovação definitiva. Paulo VI, por sua vez, o encaminhou aos departamentos aos 

quais competia cada Documento. Após recomendações, sugestões e alterações de estilo e 

conteúdo em algumas partes, o texto foi aprovado pelos Dicastérios Romanos, pela 

Secretaria de Estado e, finalmente, oficializado pelo bispo de Roma à Presidência do 

CELAM em 24 de outubro de 1968.166 O documento oficial veio à luz em novembro do 

                                                      
160BOFF, Clodovis M. A originalidade histórica de Medellín. Disponível em: <http://servicioskoinonia.org 

/relat/203p.htm>. Acesso em: 17 jun. 2016 (14h19). 

161Cf. SOUZA, Ney de. Rio de Janeiro (1955) à Aparecida (2007). Um olhar sobre as Conferências Gerais do 

Episcopado Da América Latina e do Caribe. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, ano 15, n. 64. jul.-set. 

2008, p. 127-47; LORO, Tarcísio Justino. A pastoral de conjunto na América Latina. In: SOUZA, Ney de (Org.). 

Temas de teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 241. 
162Cf. DM, Meios de comunicação social, n. 1-3. 
163Cf. DM, Meios de comunicação social, n. 7. 
164Cf. DM, Meios de comunicação social, n. 10-24. 
165TEIXEIRA, Paulinele José. A comunicação na Igreja Católica latino-americana: dos meios à pastoral. São 

Paulo: Paulus, 2015, p. 28 (Coleção E-books FAPCOM); FERREIRA, Reuberson Rodrigues. A Conferência de 

Medellín e os meios de comunicação social: um diálogo aberto e uma compreensão limitada. Anais do Simpósio 

Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 4 a 6 de outubro de 2016. São Paulo/São 

Bernardo do Campo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP). Disponível em: <religiaoepolitica.com.br/simposio-religioes-politicas-midias/anais/>. Acesso em: 22 

set. 2017 (09h21) 
166Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 237. 
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mesmo ano e a versão do texto em português, somente na primeira metade de 1969 pela 

editora Vozes.167  

À guisa de informação, deve-se dizer que, no Brasil, a primeira versão, ainda não 

oficial, despontou oito dias após o encerramento da assembleia em seis páginas de um 

caderno especial do jornal Folha de S.Paulo168, traduzido pelo frei Bevenuto de Santa 

Cruz, enviado especial do jornal para cobrir a Conferência. Seguiu-se a essa versão uma 

outra, organizada pelo Regional Sul III da CNBB e datada de 3 de outubro, com 

apresentação do  bispo auxiliar de Porto Alegre à época, Dom Ivo Lorscheitter.169 

Despontaram ainda mais outras duas editadas pela Revista SEDOC170 e pela editora 

Paulinas171 antes do final de 1968, todas com traduções distintas, numeração divergentes e 

sem as licenças eclesiásticas oficiais romanas oficiais172, o que implica uma falta de 

uniformidade quanto a algumas palavras e à pontuação, e limitava de certo modo uma 

homogeneidade quando da elaboração de referências ou da citação do texto. A mais 

recente versão desse texto está na terceira edição, foi publicada pela editora Paulinas com 

as licenças eclesiásticas a partir do texto oficial em espanhol e agregou-se ao material 

comentários de um dos bispos que participaram da Conferência, Cândido Padin (1915-

2008), e dos teólogos Gustavo Gutiérrez e Francisco Catão.173 

A partir dessa panorâmica acerca do Documento Conclusivo de Medellín, percebe-

se que sua tessitura é totalmente marcada pelo conceito de uma evangelização capaz de 

promover a transformação das estruturas injustas e gerar o desenvolvimento do povo 

latino-americano e caribenho à luz do Vaticano II. Essa perspectiva reflete, 

invariavelmente, nas alusões que o texto faz à Sagrada Escritura tanto como citação 

explícita quanto como orientações para uso pastoral. 

                                                      
167Cf. BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II. De Medellín a Santo Domingo. 

Petrópolis: Vozes, 1994, p. 199. 
168Cf. SANTA CRUZ, Frei Bevenuto de. A Igreja na América Latina: conclusões da II Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano, Medellín, 26/08 a 06/09. Folha de São Paulo, 15 set. 1968. Disponível em: 

<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1968/09/15/48>. Acesso em: 08 nov. 2016 (20h58). 
169CONCLUSÕES DA II CONFERÊNCIA GERAL DO EPISCOPADO LATINO-AMERICANO. Porto 

Alegre: Metrópole, 1968. 
170Documento completo da II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. SEDOC, Petrópolis, v. 1, 

fasc. 5, nov. 1968. 
171BISPOS DA AMÉRICA LATINA. II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano: conclusões de 

Medellín. São Paulo: Paulinas, 1968. 
172Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspiração e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, 

fasc. 232, dez. 1998, p. 831-2. 
173 CELAM. Conclusões da Conferência de Medellín – 1968. Trinta anos depois, Medellín é ainda atual? 

São Paulo: Paulinas, 1998. 
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2 Recepção dos Documentos Conciliares e as orientações para o uso pastoral da 

Bíblia 

O caminho percorrido desde a intuição inicial à convocação da II Conferência 

Geral do Episcopado Latino-Americano foi povoado por inúmeros fatos, como fora 

demonstrado. A tomada de consciência da realidade latino-americana e a consequente 

necessidade de transformação e desenvolvimento aliada aos novos ventos lufados desde o 

Concílio Vaticano II resultaram no Documento Conclusivo de Medellín. Acrescente-se às 

Conclusões da Conferência o desejo profético de alguns bispos que, em fidelidade ao 

Evangelho, buscavam fazer a Igreja verdadeiramente servidora da humanidade e dos 

pobres para ser fiel a Cristo. Esse texto imprimirá, em maior ou menor intensidade, uma 

nova dinâmica ao trabalho evangelizador no território da América Latina e Caribe, 

lavrando, como já fora dito, definitivamente a certidão de nascimento de uma Igreja 

genuinamente latino-americana e caribenha.  

Transcorrido quase meio século dessa colegiada assembleia dos bispos, adjetivada 

como “autêntico pentecostes para a Igreja latino-americana”174 e equiparada, enquanto 

modus operandi, ao que o Sínodo provincial de Lima (1582-1583) havia feito por Trento e 

ela fez pelo Vaticano II175, pode-se aquilatar sobre sua envergadura e significado para a 

história e para a reflexão teológica na Igreja na América Latina. A essa distância, é 

possível revisitar as Conclusões da Conferência de Medellín e aprofundar e analisar com 

um maior lastro histórico seu conteúdo. Pode-se, inclusive, reclamar ausências, constatar 

nuances e ajuizar limites.  

Do ponto de vista de sua proposta de reler e aplicar de forma objetiva e encarnada 

o Concílio Vaticano II na América Latina, Medellín apresentou em seu Documento Final 

dezesseis relatórios. Postos em paralelo numérico, eles corresponderiam, em tese, aos 

mesmos dezesseis do Concílio. Todavia, não é possível uma associação genérica de todos 

os Documentos enquanto divisão de temáticas ou de conteúdo. Alguns coincidem, outros 

nem tanto.176 Documentos como Gravissimus Educationis encontra seu correlato no texto 

sobre a educação, no relatório 4; Sacrossantum Concilium resplandece no nono relatório, 

sobre a liturgia; Apostolicam Actuositatem e o documento 10, sobre os movimentos leigos, 

                                                      
174 CELAM. Conclusões da Conferência de Medellín – 1968 – Texto Oficial - Trinta anos depois, Medellín 

é ainda atual? São Paulo: Paulinas, 1998, p. 6.  
175Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla uma década de sangue e esperança. v. I. São Paulo: Edições 

Loyola, 1981, p. 74. 
176Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspiração e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, 

fasc. 232, dez. 1998, p. 837. 
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coincidem na temática do laicato; sobre os presbíteros, o documento 11, sacerdotes, 

coaduna-se com o Decreto Presbyterorum Ordinis; a formação sacerdotal encontra 

paralelos entre o decreto Optatam Totius e o documento 13, formação do clero. A vida 

consagrada logra seu par do Vaticano, Perfecta Caritatis, em Medellín, no texto 12, sobre 

os religiosos. Por fim, os Mass médias aparecem em Medellín como meios de 

comunicação social no documento 16, justamente aquilo que o decreto do Vaticano 

condensou na Inter Merifica. 

 Há, contudo, alguns documentos, como Gaudium et Spes, Christus Dominus, Ad 

Gentes, Lumem Gentium, Unitatis Redintegratio, Dingitatis Humanae, Orientalium 

Ecclesiarum e Dei Verbum, que não encontram um correlato direto no Documento de 

Medellín. Tal fato não representa negligência na missão que a conferência imprimiu a si 

mesma, isto é, reler e aplicar criativamente o Vaticano II. Embora alguns documentos ou 

decretos não sejam explicitamente mencionados, a temática aparece de forma contumaz. A 

Gaudium et Spes177, a título de exemplo, desponta em doze dos dezesseis Documentos, 

com quarenta e duas citações. O decreto Christus Dominus, sobre o ministério episcopal, 

ilumina de maneira própria o documento 15, sobre pobreza da Igreja, com nove citações 

nesse relatório e treze no total das conclusões. A Lumem Gentium é citada trinta e uma 

vezes, porém não encontra um correlato à sua temática, exceto em excertos do relatório 

sobre a pobreza da Igreja. A Dingitatis Humanae, a Orientalium Ecclesiarum e a Unitatis 

redintegratio, por seu turno, não são citadas nenhuma vez nas Conclusões da II 

Conferência Episcopal. Não obstante, “foi em Medellín que os cristãos não católicos 

compareceram em maior número: onze, enquanto apenas cinco estiveram em Puebla, só 

três em Santo Domingo e nenhum no Rio de Janeiro”178, o que revelou a força implícita de 

decretos como a Unitatis redintegratio. 

A Constituição Dogmática Dei Verbum, por fim, que reflete a revelação e os meios 

pelos quais ela se dá na história, entre eles a Bíblia, não encontra um correspondente em 

Medellín. Em citações no corpo interno do texto, há um número inexpressivo, e uma única 

referência desponta no documento 13, sobre a formação do clero. Esse fato, associado a 

poucas menções explícitas à Sagrada Escritura, fizeram com que a II Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano adentrasse a história da Igreja com a pecha de ter 

                                                      
177 Cf. BEOZZO, José Oscar. Op.cit., p.844-9. 
178 BEOZZO, José Oscar. Op.cit., p. 838. 
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negligenciado o recurso da argumentação bíblica179. Conquanto seja pertinente essa 

afirmação, pretende-se, a seguir, analisar as referências feitas à Sagrada Escritura ao longo 

dos dezesseis relatórios que compõem os três grandes blocos temáticos do Documento 

Final dessa Conferência.  

A alusão à Bíblia na Conferência de Medellín é analisada sob vários prismas. O 

quantitativo é uma vertente. Pode-se ajuizar a incidência numérica das citações bíblicas no 

corpo do texto conclusivo e analisar seu matiz, seu conteúdo, sua finalidade e inserção nos 

diversos relatórios. Essa análise será executada como suporte para a compreensão da 

relação entre a Bíblia e as conclusões da II Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano, bem como posteriormente cotejá-las com aquelas que serão executadas na III 

Assembleia Geral do Episcopado em Puebla. Igualmente, ela pode ser apresentada em 

uma outra tessitura, observando nos diversos relatórios que compõem o Documento Final 

as indicações dos bispos reunidos em Medellín para o uso pastoral da Sagrada Escritura, o 

que se harmoniza de modo mais específico com o ideal desta pesquisa.  

O conceito aplicado para elencar o entendimento do que é o uso pastoral da Bíblia 

insere-se na ideia de que pastoral é a ação ordenada da Igreja em vista do anúncio eficaz 

do Evangelho180, ação esta que é desenvolvida ao longo da História por caminhos vários, 

sob metodologias diversas e práticas concretas diferentes. A finalidade, contudo, sempre é 

a mesma: assegurar que o Evangelho chegue aos fiéis de forma clara e objetiva. Assim, 

buscar-se-á apresentar o lugar em que, no Documento de Medellín, aparecem referências 

ao uso da Bíblia como caminho de execução da missão de levar seus agentes a um 

trabalho amplo, profundo e ordenado do anúncio do Evangelho.  

Do ponto de vista quantitativo, avaliando o texto conclusivo de Medellín, percebe-

se que, de um total de 311 citações, quarenta e cinco são extraídas da Bíblia181. Uma 

quadragésima quinta  citação desponta nessa contagem se a citação livre e sem referência 

de Hebreus 5,1 – “Ex hominibus assumptus, pro hominibus constitutus” –, posta no 

relatório sobre a formação do clero das Conclusões da II Conferência Geral do 

                                                      
179Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspiração e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, 

fasc. 232, dez. 1998, p. 844: “A trinta anos de distância, tornam-se mais evidentes algumas das deficiências na 

perspectiva e nos documentos de Medellín. Assinalamos três dentre elas: a ausência de uma perspectiva 

histórica, o escasso recurso à Palavra de Deus junto com a falta de um documento específico sobre a Bíblia e a 

pouca atenção à dimensão cultural da realidade que atravessa a experiência humana, da mais pessoal até as 

estruturas econômicas, sociais e políticas”. 
180 O conceito de pastoral aplicado neste estudo inspira-se em: BRIGHENTI, Agenor. A pastoral dá o que 

pensar: a inteligência transformadora da fé. São Paulo: Paulinas/Valência: Siquem, 2011; BORGUEOIS, 

Daniel. La pastoral de la Iglesia. Valência: EDICEP, 2000. 
181 VER: Anexo A, p.170; Anexo B, p. 172. 
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Episcopado Latino-Americano, for incluída em uma contagem geral. Aproximadamente, 

quatorze por cento de todas as citações de todo documento. Essas quarenta e quatro (ou 

quarenta e cinco) referências estão distribuídas ao longo dos dezesseis Documentos, 

incluindo a introdução e a mensagem ao povo latino-americano, publicadas junto com o 

texto final.182  

Do Primeiro Testamento, há dez citações que despontam em todos os dezesseis 

relatórios conclusivos da II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Entre 

elas, três são literais e outras sete se inspiram no sentido do texto. As literais são todas do 

livro do profeta Isaías e aparecem nos relatórios sobre a educação e a pobreza da Igreja. 

As citações conforme o texto bíblico, por sua vez, são do livro do Gênesis (uma delas), 

situada no relatório sobre a justiça, e as outras seis, extraídas de livros proféticos como 

Amós, Jeremias, Malaquias e Sofonias, e alocadas exclusivamente no relatório sobre a 

pobreza da Igreja. 

Do Segundo Testamento, as conclusões de Medellín apresentam trinta e cinco 

citações. São dezoito citações literais, textos transcritos conforme aparecem na Bíblia, e 

dezessete citações não literais, segundo o sentido do texto bíblico. Das citações literais, 

apenas uma é do Evangelho, citada no relatório sobre os sacerdotes, extraída do texto 

escrito segundo João. Ainda nessa perspectiva, dezesseis vezes o documento recorre ao 

conjunto de cartas atribuídas a Paulo ou à tradição paulina183, com maior incidência nas 

extraídas da Segunda Carta aos Coríntios (cinco vezes), seguida pela Primeira Carta aos 

Coríntios e por Efésios, citados três vezes cada um; Romanos, duas vezes; Gálatas, 

Filipense e Colossenses, uma vez cada. Por fim, a primeira carta de Pedro é mencionada 

no documento sobre a Pastoral de Conjunto uma única vez. 

Com relação às menções ao sentido do texto bíblico do Segundo Testamento, os 

Evangelhos são citados oito vezes, as cartas atribuídas a Paulo, sete vezes, e uma única 

referência é feita à Carta aos Hebreus; se considerada a citação livre e indireta do 

documento sobre a formação do clero, são duas as referências a Hebreus.  A maior 

incidência de citações do Evangelho é extraída do atribuído a Mateus (cinco vezes), 

seguido por João, com duas, e Lucas, com uma. No documento sobre a paz está o maior 

                                                      
182  Cf. CELAM. Conclusões da Conferência de Medellín – 1968. Trinta anos depois, Medellín é ainda 

atual? São Paulo: Paulinas, 1998. 
183Cf. NEGRO, Mauro. Cristianismo extrapaulino: uma introdução ao conjunto de Hebreus e Cartas Católicas. 

Revista Eletrônica Espaço Teológico, v. 5, n. 7, jan.-jun. 2011, p. 81-2. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/reveleteo/article/view/7701/5639>. Acesso em: 30 maio 2017 (9h50). 
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número de citações do Evangelho, duas de Mateus e uma de João. Um grande número de 

citações indiretas é dos textos paulinos. Romanos aparece quatro vezes, seguido por 

Efésios e Filipenses, com duas e uma citação, respectivamente. A Carta aos Hebreus, por 

fim, é acolhida no texto apenas uma vez no relatório sobre os sacerdotes. 

Em um plano geral, percebe-se que há uma distribuição desigual das citações ao 

longo do Documento de Medellín. Em alguns relatórios, como Família e Demografia, 

juventude Pastoral das Elites e Catequese, não existe nenhuma citação explícita da Bíblia. 

São cinco relatórios, pouco menos de um terço de todo o Documento Conclusivo. Outros, 

no entanto, gozam proporcionalmente de um número maior de alusões ao texto bíblico, 

como é o caso de Pobreza da Igreja e educação, com doze e cinco citações, 

respectivamente. No interstício entre os que apresentam nenhuma citação e os que 

apresentam várias, há aqueles que gozam de exíguas referências bíblicas, como a 

introdução, o relatório sobre a pastoral popular, sobre os religiosos e sobre os meios de 

comunicação social, com apenas uma. Inclui-se nesse grupo de apenas uma citação o 

documento sobre a formação do clero, que cita indiretamente e de modo livre o texto de 

Hebreus 5,1: Ex hominibus assumptus, pro hominibus constitutus, que é o mesmo citado 

no documento sobre os Sacerdotes. Há, ainda, os relatórios como o dos movimentos 

leigos, com duas, paz e sacerdotes, com três, Liturgia e Justiça, com quatro, e, por fim, a 

mensagem final aos povos da América Latina e Caribe, com seis. 

Grosso modo, as quarenta e cinco citações do Documento de Medellín gravitam 

entre citações literais e menções conforme o texto. Boa parte (vinte e duas) é alusão 

indireta ao texto bíblico; as outras vinte e três são citações diretas, que não percorrem 

mais do que dezessete livros bíblicos, dos quais seis são do Primeiro Testamento e onze, 

do Segundo Testamento. Do Primeiro Testamento, as citações são quase todas dos livros 

chamados proféticos, e apenas uma é do Pentateuco. Das alusões ao Segundo Testamento, 

a maioria é de textos atribuídos a Paulo ou à tradição paulina, há algumas alusões ao 

Evangelho e outras exíguas citações de outros  escritos .  

Do ponto de vista daquilo que foi definido como Pastoral, isto é, ação organizada 

da Igreja em vista do anúncio eficaz do Evangelho, percebe-se no Documento de Medellín 

alusões ao uso da Sagrada Escritura com o objetivo de atingir essa finalidade. Elas 

concentram-se não exclusivamente na segunda parte do documento, consignada sob o 

nome de “Evangelização e crescimento da fé”, que engloba quatro relatórios: Pastoral 

Popular, Pastoral das Elites, Catequese e Liturgia. Trata-se justamente do núcleo que, 
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somado, possui apenas seis citações bíblicas concentradas no sexto e no nono relatório, e 

não aparecem nem no sétimo, tampouco no oitavo. Trata-se de temas ligados à questão do 

anúncio do Evangelho e da difusão da fé. Recorda-se que esses documentos foram 

elaborados pela Comissão de Educação da Fé, que era presidida por Marcos McGrath, 

arcebispo do Panamá. Nela encontravam-se outras subcomissões, que deram origem ao 

título de cada um dos relatórios. Alguns bispos e um sacerdote brasileiros faziam parte 

dessas comissões, a saber: o perito Boaventura Kloppenburg e os bispos Aloísio 

Lorscheider, o biblista José Freire Falcão e Vicente Scherer.184 

 Para apontar uma primeira orientação sobre o uso pastoral da Bíblia no 

Documento de Medellín, deve-se adentrar no universo da religiosidade popular. Tendo em 

vista a realidade da América Latina, os bispos reunidos na II Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano reconheceram que a religiosidade popular é uma forma de 

vivência da fé intrínseca à evangelização no continente latino-americano e no Caribe.185 

Essa fé está profundamente radicada nessa cultura e  muito serviu para uma época de 

conquistas, mas, com as transformações culturais, tende a uma crise186. O juízo187 sobre a 

religiosidade popular, contudo, não pode ser, conforme os bispos, apenas ocidentalizado, 

visto que, de algum modo, elas podem ser “balbucios de uma  autêntica religiosidade 

expressa com elementos culturais”188. Desse modo, o Episcopado vê na palavra de Deus, 

que congrega as comunidades, e na Eucaristia, raiz da vida cristã189, o viés capaz de 

estimular uma reevangelização preocupada em depurar limites que eventualmente a 

religiosidade popular tenha e tornar a vivência da fé mais profunda e madura.190  

 Para chegar a esse nível, o Documento de Medellín sugere, do ponto de vista 

pastoral, que todos os elementos que compõem o universo da religiosidade popular sejam 

impregnados por uma palavra evangélica e sejam iluminados por uma reflexão bíblica, 

                                                      
184 Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 263-5. 
185Cf. DM. Pastoral Popular, n. 1-3. 
186Cf. DM. Pastoral Popular, n. 1. 

187Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspiração e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, 

fasc. 232, dez. 1998, p. 846: “No documento ‘Pastoral Popular’, encontra-se um precioso princípio de 

discernimento [sobre a cultura popular]: ‘Ao julgarmos a religiosidade popular, não podemos partir de uma 

interpretação cultural ocidentalizada das classes média e alta urbanas, mas do significado que essa religiosidade 

tem no contexto da subcultura dos grupos rurais e urbanos marginalizados’ (Med. 6, 3). Noutros lugares, porém, 

este critério é esquecido e pede-se que a religiosidade popular seja purificada; que as pessoas sejam libertadas de 

seus preconceitos e superstições, de seus complexos e inibições, de seus fanatismos, de sua tendência fatalista 

(Med. 4, 3), traindo o mesmo discurso ocidentalizante que se condena, noutro lugar”. 
188Cf. DM. Pastoral Popular, n. 4. 
189Cf. DM. Pastoral Popular, n. 9. 
190Cf. DM. Pastoral Popular, n. 8b-9. 
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que leve inevitavelmente a uma maior e mais ampla compreensão do mistério de Cristo e 

de Deus anunciado pela comunidade na América Latina e no Caribe. Trata-se de uma 

orientação para que a Bíblia molde a evangelização. Nas palavras do próprio Documento:  

Impregnar as manifestações populares, como romarias, peregrinações, 

devoções diversas, da Palavra evangélica. Rever muitas das devoções aos 

santos, para que não sejam tomados apenas como intercessores, mas 

também como modelos de vida, de imitadores de Cristo. Tratar das 

devoções e dos sacramentos de maneira que não levem o homem a uma 

aceitação semifinalista e sim que o eduquem para se tornar cocriador e 

administrador com Deus de seu destino.191  

O Documento de Medellín segue apontando sendas para o uso da Bíblia nesse 

mesmo relatório sobre a Pastoral Popular. A fim de impregnar a religiosidade popular de 

aspectos bíblicos e estabelecer um nível maduro da vivência da fé, os bispos destacam a 

necessidade de formação de diversas pequenas comunidades, sobretudo entre os 

marginalizados.192 Tais comunidades devem ser moldadas à luz da palavra de Deus e da 

Eucaristia, sempre em comunhão com os bispos. Trata-se de uma sugestão de adotar o 

modelo das CEBs193 já em voga desde a década de sessenta, em grande parte da América 

Latina e do Caribe. Seria esse modelo, baseado na Palavra de Deus, o caminho para um 

anúncio mais eficaz do mistério de Cristo e uma compreensão mais profunda da própria 

fé.  

A largos traços, essas primeiras alusões ao uso da Bíblia sugerida por Medellín 

transmitem a ideia de que a Sagrada Escritura, em sua utilização sistemática em vista do 

anúncio do Evangelho, contribui para o amadurecimento e aprofundamento da fé. De igual 

modo, ela é a catalisadora da reunião da comunidade, imprimindo uma forma mais bíblica 

e mais evangélica à prática e à vivência de fé das comunidades no continente latino-

americano e no Caribe. 

As Conclusões da II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 

apresentam, ainda, outras orientações para o uso da Sagrada Escritura. Despontam no 

mesmo bloco de evangelização e crescimento da fé, de modo particular no relatório sobre 

a catequese. Esse texto foi redigido por uma subcomissão homônima que tinha como 

presidente o administrador apostólico da Arquidiocese de Santo Domingo, Dom Hugo 

                                                      
191DM. Pastoral Popular, n. 12. 
192Cf. DM. Pastoral Popular, n. 13. 
193Cf.BOFF, Clodovis M. A originalidade histórica de Medellín. Disponível em: 

<http://servicioskoinonia.org/relat/203p.htm>. Acesso em: 17 jun. 2016 (14h19). 
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Eduardo Polanco194, e entre os peritos o pastoralista brasileiro José Raimundo 

Ayremorais.195 Convém ainda recordar que a reflexão sobre a catequese, expressa nas 

páginas desse relatório, foram preparadas e, de certo modo, estão alicerçadas a muitos 

aspectos na reflexão do I Encontro Latino-Americano de Catequese, realizado na cidade-

sede da Conferência em agosto de 1968.196 Por fim, deve-se mencionar, tal como afirmado 

anteriormente, que o relatório sobre a catequese não apresenta nenhuma citação bíblica em 

seu corpo textual. 

 No contexto das transformações sociais da América Latina, o movimento 

catequético sente uma profunda necessidade de renovação em vistas de educar 

eficazmente na fé jovens e adultos de todas as camadas.197 Os bispos, desse modo, 

testificam que a catequese não pode prescindir dos processos históricos de mudança social 

demográfica e econômica que a população vivencia na América Latina e no Caribe198. 

Desse modo, recomendam que, no exercício catequético, a Bíblia seja usada e transmitida 

fielmente do ponto de vista intelectual, bem como suas implicações nas atividades 

cotidianas e nos fatos da vida do homem hodierno. A realidade presente, portanto, as 

situações e as aspirações legítimas da humanidade devem ser interpretadas à luz das 

experiências do povo de Israel, de Cristo e da comunidade eclesial, onde Cristo vive e 

atua. No Documento: 

Por isso, deve ser fiel à transmissão, não somente da mensagem bíblica 

em seu conteúdo intelectual, mas também à sua realidade vital encarnada 

nos fatos da vida do homem de hoje. As situações históricas e as 

aspirações autenticamente humanas são parte indispensável do conteúdo 

da catequese. E devem ser interpretadas seriamente, dentro de seu 

contexto atual, à luz das experiências vivenciais do povo de Israel, de 

Cristo e da comunidade eclesial, na qual o Espírito de Cristo ressuscitado 

vive e opera continuamente.199 

 Nesse mesmo espírito, a Bíblia deve ser usada como eficaz instrumento de 

renovação e evangelização. A catequese, como meio de anúncio e educação na fé, deve 

servir-se da palavra de Deus enquanto conteúdo acadêmico e realidade encarnada nos 

                                                      
194Cf. HERNÁN, Parada. Crónicas de Medellín: Segunda Conferencia general del episcopado latino-americano. 

Bogotá: Indo-American Press Service, 1975, p. 249.  
195Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 255. 
196 Cf. LIMA Luiz Alves de. O percurso da catequese de Medellín a Aparecida. Anatéllei, n. 20, dez. 2008. 

Disponível em: <http://cefyt-anatellei.org/wp-content/uploads/2008/12/alves.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2016 

(12h10); DUSSEL, Enrique. História da Igreja Latino-Americana (1930-1985). São Paulo: Paulus, 1989, p. 

41.  
197 Cf. DM. Catequese, n. 1-2. 
198Cf. DM. Catequese, n. 5. 
199DM. Catequese, n. 8. 
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fatos da vida para iluminar a vida do homem e conduzir a um processo de libertação e 

evangelização integral. Sobre os desdobramentos dessa opção, Lima comenta:  

[...] A partir dessa renovação catequética, a Igreja vai cada vez mais 

colocando a Bíblia nas mãos dos catequizados; e a Palavra de Deus vai se 

tornando o conteúdo principal catequético. [...] a Bíblia ocupa então o 

lugar central na educação da fé. É uma atitude que se mostra eficaz e 

estimula a criatividade dos catequistas para tornarem sempre mais 

compreensível a Palavra de Deus, e sobretudo no sentido de sua 

compreensão a partir dos problemas da vida, de modo que ela possa 

realmente iluminar a existência. Multiplicam-se os círculos bíblicos [...], e 

começam a aparecer os métodos de leitura popular da Bíblia que 

posteriormente se consolida como leitura orante da Bíblia procurando levar 

a vida para dentro da Bíblia e trazer a Bíblia para dentro da vida, no dizer 

de C. Mesters.200 

Ainda com relação ao uso da Bíblia como viés de anúncio da mensagem evangélica 

de maneira ordenada e em forma de ação pastoral, encontram-se outras alusões à Sagrada 

Escritura, dessa vez postas no Documento sobre a formação do clero. Trata-se do terceiro 

relatório do bloco mais extenso do Documento Conclusivo da II Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano e Caribe, que tem como título “A Igreja visível e suas 

estruturas”. Ele foi redigido dentro da comissão de sacerdotes e religiosos, em uma 

subcomissão presidida pelo arcebispo primaz do México, monsenhor Miguel Dario 

Miranda, e tinha entre seus membros Dom José Maria Pires, que defendeu veementemente 

a ordenação de viri probati em plenária da Conferência de Medellín.201 Deve-se, por fim, 

dizer que ele, no universo das citações bíblicas que aparecem no texto de Medellín, não 

goza textualmente de nenhuma passagem da Sagrada Escritura, exceto daquela 

mencionada de maneira livre e indireta do texto consoante Hebreus 5,1:  Ex hominibus 

assumptus, pro hominibus constitutus.202  

No plano geral desse relatório, os bispos reconhecem os limites, as atuais crises e 

as virtudes do processo formativo do clero. Pressupõem, por isso, que os institutos 

seminarísticos devam compreender sua existência dentro de uma perspectiva bíblica de 

chamado e resposta (escola de discipulado), fazendo com que os candidatos, retirados do 

                                                      
200LIMA, Luiz Alves de. O percurso da catequese de Medellín a Aparecida. Anatéllei, n. 20, dez. 2008. 

Disponível em: <http://cefyt-anatellei.org/wp-content/uploads/2008/12/alves.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2016 

(12h10). 
201HERNÁN, Parada. Op.cit. ,p. 232; cf. MARINS, Jose. Crónicas sobre Medellín. Revista de Medellín, 

Medellín, v. 15, n. 58-59,  jun.-set. 1989, p. 21-8. 
202 “Tomado dentre os homens, é constituído em favor dos homens.” 
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meio do povo, sejam capazes de atingir uma maturidade cristã condizente com o carisma 

sacerdotal.203  

Para atingir tal nível, os bispos recomendam, inspirados pela Dei Verbum, que a 

espiritualidade sacerdotal seja forjada, entre outros, pela capacidade de escuta fiel da 

palavra e que tal escuta, alentada por uma purificação interior, seja capaz de “captar as 

autênticas exigências da Palavra de Deus”.204 Mais ainda, que sua vida, seu sensus fidei, 

seja agudizado pelo aprofundamento da Sagrada Escritura e pelo estudo da mensagem 

bíblica.205 Apresenta-se, desse modo, o uso da Bíblia ou da mensagem bíblica como 

instrumento regulador ou norteador de formação e compreensão do próprio ministério 

sacerdotal, sobretudo para o confronto com a realidade plural e em transformação, cheia 

de desafios, que realoca o sacerdote em uma nova posição ante a sociedade. Como atesta o 

próprio relatório sobre a formação do clero para instigar essa perspectiva bíblica do 

ministério: 

Exige-se do sacerdote de hoje saber interpretar, habitualmente, à luz da 

fé, situações e exigências da comunidade. Esta tarefa profética, por um 

lado, exige a capacidade de compreender, com a ajuda do laicato, a 

realidade humana; exige, por outro, como carisma específico do 

sacerdote em união com o bispo, saber julgar as realidades que estão em 

conexão com o plano de salvação.206 

A largos traços, verifica-se que o Documento de Medellín, não obstante a exígua 

recorrência à Sagrada Escritura, apresenta orientações que impingiram um acento 

extremamente bíblico ao comportamento pastoral da Igreja. Em maior ou menor escala, a 

sugestão de pequenas comunidades fundamentadas na Palavra de Deus desencadeou em 

muitas igrejas latino-americanas e caribenhas um processo de eclosão de pequenas 

comunidades forjadas à luz dos ensinamentos bíblicos e com grande engajamento 

social.207 De igual modo, a Igreja aproximou catequistas e catequizandos da palavra de 

Deus, constituindo-a conteúdo central do processo catequético, iluminando a vida e a 

realidade do povo.208 Despontou, também, mormente no Brasil, um método popular de 

                                                      
203 Cf. DM. Formação do Clero, n. 8. 
204Cf. DM. Formação do Clero, n. 9a. 
205 Cf. DM. Formação do Clero, n. 9b. 
206DM. Formação do Clero, n. 10. 
207Cf. BOFF, Clodovis M. A originalidade histórica de Medellín. Disponível em: <http://servicioskoinonia.org 

/relat/203p.htm>. Acesso em: 17 jun. 2016 (14h19). 
208  Cf. LIMA, Luiz Alves de. O percurso da catequese de Medellín a Aparecida. Anatéllei, n. 20, dez. 

2008. Disponível em: <http://cefyt-anatellei.org/wp-content/uploads/2008/12/alves.pdf>. Acesso em: 18 nov. 

2016 (2h10). 
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leitura da Bíblia arquitetado pelo biblista holandês Carlos Mesters.209 Essa forma de 

leitura da Bíblia ganhou força nas CEBs por meio dos círculos bíblicos e 

representatividade e produção em instituições como o Centro de Estudos Bíblicos (CEBI), 

o Movimento Boa Nova (MOBON), entre outros. Atualmente, empresta força a métodos 

como a leitura orante da Bíblia. 

Em síntese, o Documento de Medellín, embora recorra de modo muito elementar à 

Sagrada Escritura e tenha recebido por essa opção a pecha de um parco matiz bíblico, 

imprimiu um caráter profundamente bíblico à Igreja latino-americana e caribenha. Seu 

estímulo à fundamentação bíblica da ação pastoral favoreceu grandemente a expansão das 

pequenas comunidades, avolumou o contato entre catequese e Sagrada Escritura, suscitou 

novas leituras do texto sagrado e plastificou uma nova perspectiva de compreensão da 

formação sacerdotal. 

Conclusão: o evento, os Documentos e o entendimento 

 À guisa de conclusão parcial deste primeiro capítulo da pesquisa, pode-se retomar 

a ideia de que o evento, os Documentos e sua recepção é o prisma fundamental para a 

compreensão de qualquer acontecimento realizado na Igreja. Sem o prévio entendimento 

do contexto e da realização de qualquer atividade eclesial, é impossível compreender o 

que dela resultou. Sem isso, torna-se complexo entender como tal evento foi 

recepcionado, quais elementos gestados em sua realização passaram a compor o universo 

ordinário da Igreja e quais não foram acolhidos e/ou foram deliberadamente rejeitados ou 

supervalorizados. 

Nesse sentido, foi possível demonstrar que o contexto social da América Latina e a 

coragem profética de alguns bispos resultaram em uma opção deliberada de fazer da Igreja 

servidora da humanidade, particularmente dos pobres, como propunha João XXIII210 aos 

Padres Conciliares. A leitura que o episcopado fez da realidade latino-americana e 

caribenha revelou a dependência econômica na qual os países desses continentes viviam. 

O extremo empobrecimento das populações, as injustas condições de vida e a violência 

institucionalizada que grassavam entre o povo eram marcas que definiam a realidade 

                                                      
209CAVALCANTI, Tereza Maria Pompéia. A leitura popular da Bíblia e a V Conferência do CELAM. 

Atualidade teológica, ano 11, n. 25, jan.-abr. 2007, p. 76-103. Disponível em: <maxwell-vrac-puc-rio-br>. 

Acesso em: 12 maio 2016 (9h39). 
210Cf. JOÃO XXIII. Radiomensaje de su santidad Juan XXIII un mes antes de la apertura del Concilio 

Vaticano II. Disponível em: <https://w2.vatican.va>. Acesso em: 10 ago. 2016 (14h50). 
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latino-americana. É nesse sentido que eles assumiram como imperativo de ação a 

consolidação da justiça211, a promoção da paz212, a educação libertadora213 e uma Igreja 

pobre em defesa dos pobres.214 

De igual modo, nessa tríplice perspectiva foi possível entender o conteúdo desigual 

e multiforme do Documento de Medellín. Foram dezesseis relatórios redigidos por nove 

comissões que se subdividiam em mais onze subcomissões que não tinham oficialmente 

mútua conexão. Essas reflexões ao fim de todas as votações foram transformadas em um 

único Documento oficial. Nesse sentido, pode-se entender, por um lado, que alguns 

documentos, como o da Justiça, da Paz e da Pobreza da Igreja, vieram a público, sem 

depurações, em toda a sua integridade e força profética215. Por outro lado, essa construção  

repartida do texto fez com que o Documento Final carecesse de formulações de estilo, 

fosse menos implementado de referências bíblicas ou de outros documentos do Vaticano 

II, ou, ainda, que juízos sobre questões específicas, como religiosidade popular, fossem 

tão positivos no relatório sobre Pastoral Popular216 e diametralmente opostos no relatório 

sobre catequese.217 

No que diz respeito explicitamente ao objetivo principal deste capítulo – a Bíblia e 

as Conclusões de Medellín –, foi possível entender, por um lado, que a Bíblia enquanto 

citações explícitas é, de fato, uma lacuna em Medellín. Seu uso é parco, exíguo e 

distribuído de modo desigual ao longo dos dezesseis Documentos, de certo modo 

explicado pela redação coletiva e fracionada do texto, como foi afirmado. Por outro lado, 

foi possível perceber que alusões que o documento de Medellín faz ao uso da Bíblia como 

instrumental capaz de animar a vida eclesial desencadeou, em maior ou menor escala, nos 

diversos países, a expansão de pequenas comunidades moldadas à luz da palavra, bem 

como avolumou o contato entre catequese e Sagrada Escritura e suscitou novas leituras do 

texto sagrado à luz da vida e da realidade. 

Pode-se, por fim, dizer que a Conferência em Medellín foi um evento singular que 

marcou, como dizia Paulo VI, uma nova época na Igreja latino-americana218, talvez não do 

                                                      
211 DM, Justiça, n. 5. 
212Cf. DM, Paz, n. 22-23. 
213Cf. DM, Educação, n. 8. 
214Cf. DM, Paz, n. 22-23; Pobreza da Igreja, n. 8-18. 
215Cf. BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II. De Medellín a Santo Domingo. 

Petrópolis: Vozes, 1994, p. 122. 
216Cf. DM. Pastoral Popular, n. 4. 
217Cf. DM. Catequese, n. 2. 
218 PAULO VI. Op.cit., v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 690-7. 
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modo que ele pudesse supor, mas da maneira como a lufada doce e reconfortante do 

Espírito permitiu. Um tempo favorável que delimitou a fisionomia de uma Igreja 

genuinamente latino-americana. No aspecto bíblico, como diria o cardeal Oscar Andrés 

Rodríguez Maradiaga, S.D.B., atual membro do Conselho dos cardeais responsáveis pela 

reforma da Cúria Romana e arcebispo de Tegucigalpa, Honduras, durante o Sínodo dos 

Bispos sobre a palavra de Deus em 2008, Medellín “favoreceu o renascer da semente 

bíblica no processo evangelizador”219 na América Latina, fato que, sem dúvida, fincou os 

fundamentos para uma copiosa pastoral bíblica que encontrou sua expressão em diversos 

países e estimulo em Puebla de Los Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
219MARADIAGA, Oscar Andrés Rodríguez. A América tem fome da Palavra de Deus. L’Oservatore Romano, 

18 out. 2008, p. 10 (edição semanal em português). 
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CAPÍTULO II 

III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla: ambiente 

histórico, Documento Final e a Sagrada Escritura 

Introdução  

Apresentar uma reflexão sobre a conferência de Puebla e suas indicações para o 

uso da Bíblia na vida pastoral da Igreja é a finalidade deste segundo capítulo. Este tópico 

coloca-se como um ladrilho que ajuda a compor o mosaico final que esta pesquisa se 

pretende: apresentar um paralelo entre a II e a III Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano, especificamente no que diz respeito às suas indicações para o uso da 

Bíblia. 

A este capítulo, em seu arcabouço, aplica-se o mesmo princípio que norteou o 

primeiro, isto é, a tese de que, para apresentar e analisar acontecimentos eclesiais, 

sobretudo aqueles de grande impacto, devem ser considerados os antecedentes, o evento, 

sua conclusão e sua recepção dele.220 Desse modo, o caminho a ser percorrido nas páginas 

seguintes foi alocado em três partes. Uma reflete o percurso preparatório da Conferência 

de Puebla; outra apresenta a realização da Conferência e a construção do Documento 

Final; por fim, em uma última fração apresentam-se considerações sobre as Conclusões de 

Puebla e aquilo que ela apresenta como orientação para o uso pastoral da Bíblia.  

Os antecedentes da Conferência de Puebla são apresentados na primeira seção 

deste texto. Desde o encerramento de Medellín até a celebração da III Conferência, 

sucederam-se dez longos, complexos e conturbados anos. Na primeira parte desta seção, à 

guisa de ilustração, enumeram-se, do ponto de vista eclesial, alguns fatos que dão a tônica 

daquilo que era vivido na esfera católica em decorrência das interpretações e opções que 

se fizeram em Medellín. Contíguo a essa reflexão, um segundo fragmento desse mesmo 

tópico busca revelar o ambiente político, social e religioso às vésperas da III Conferência 

Geral do Episcopado Latino-Americano. Um ambiente complexo, marcado por regimes 

ditatoriais, uma visceral recessão econômica e tensões internas no bojo da instituição 

eclesial. 

                                                      
220Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, fasc. 232, dez. 

1998, p. 829. 
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Na segunda parte deste capítulo, buscar-se-á apresentar o conteúdo do Documento 

Conclusivo da Conferência de Puebla. Tal apresentação será precedida por um inventário 

histórico da presença de João Paulo II durante a Conferência e da dinâmica de trabalho 

utilizada pelos bispos ao longo dos quinze dias em que estiveram reunidos no Seminário 

Palofoxiano em Puebla. Por fim, por meio da dinâmica do método em que o texto se 

estrutura (ver-julgar-agir), será apresentado o conteúdo das cinco partes do Documento 

Final de Puebla, pontuando-se, quando oportuno, considerações e críticas. 

A relação entre a Bíblia e as Conclusões da III Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano será o conteúdo da terceira parte deste capítulo. Nesse ponto, 

apresentam-se, do ponto de vista quantitativo, as alusões à Bíblia no Documento 

Conclusivo como base para pontuar as orientações para o uso pastoral da Bíblia nessa 

Conferência. Essas orientações coadunam-se com a temática da Conferência e a 

evangelização no futuro e no presente da América Latina.  

A largos traços, o texto a seguir tem o objetivo de apresentar, de maneira 

panorâmica, a III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribe e sua 

relação com a Bíblia. A perspectiva de redação é do ponto de vista histórico-teológico, 

assentada na vasta literatura sobre a Conferência Geral dos Bispos congregados em Puebla 

nos últimos dias de janeiro e na primeira metade de fevereiro de 1979, onze anos após a II 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín. 

1  De 1968 a 1979: tensões e conflitos em torno das interpretações de Medellín  

Da II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada em Medellín, 

até a terceira Conferência, que ocorreu em 1979, na cidade de Puebla de Los Angeles, no 

México, mais de dez anos passaram. Nesse hiato histórico, bem mais do que uma dezena 

de fatos e acontecimentos marcaram a Igreja e a sociedade latino-americana. A situação 

política, social e eclesial desse continente passou por uma perene ebulição de fatos e  

transformações. 

Inúmeras mudanças decorrentes das opções de alguns bispos motivados pelo 

Vaticano II, pelo Pacto das Catacumbas e por Medellín, nessa década, eram refletidas, 

sentidas e interpretadas em polos extremos dentro da própria Igreja. Tais compreensões 
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eram ora de compromisso popular, ora de recrudescimento a uma neocristandade.221 De 

igual modo, a sociedade civil nesse período, em quase toda a América Latina, estava 

marcada, de um lado, por regimes de exceção, frágeis democracias ou incipiente estados 

socialistas222, e, de outro, por movimentos de luta popular que visavam a um ideal de 

redemocratização política mais plena, justa e equitativa para a população.223 Todo esse 

cenário terá um espectro na preparação e elaboração da reflexão produzida na III 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. 

No período de 1968 até 1979, diversos fatos sucederam na Igreja e no continente 

latino-americano. Nesses anos, muitas posições que já eram vividas dentro da Igreja foram 

oficializadas. O Documento Conclusivo da II Conferência emprestou fórum continental a 

ações que, em decorrência do Concílio, da busca de implementá-lo e da prática de alguns 

bispos, já eram exercitadas nas Igrejas particulares, nas pastorais e nos movimentos da 

América Latina. Exercícios como a desfraldada bandeira das comunidades de base224 e a 

“tomada de consciência dos bispos da América Latina em relação aos compromissos como 

a luta pela justiça [...], com a consequente atitude de denúncia a partir da fé”.225  

 A rigor, nos anos seguintes a Medellín, eclodem em diversos países reações à 

Conferência, e inúmeras hermenêuticas são extraídas dela. A título de exemplo, na ilha de 

Cuba, mesmo que marcada por uma tensa e complexa relação entre Igreja e o governo de 

Fidel Castro no passado imediatamente próximo, os bispos assumem uma posição de 

acolhida das Conclusões da II Conferência e questionam o bloqueio econômico imposto à 

ilha cubana às expensas do sofrimento desnecessário e do impedimento do 

desenvolvimento do povo.226 Na Argentina, sobretudo na assembleia de São Miguel, 

alguns bispos alinhavaram um processo de assimilação e implementação das conclusões 

de Medelín.227 

No Equador, Dom Leônidas Proaño principia ações de um plano pastoral inovador 

na sua diocese, transformando paróquias em diaconias, criando fraternidades sacerdotais 
                                                      
221Cf. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro a 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007, p. 28. 
222MCGRATH Marcos. Algunas reflexiones sobre el impacto y la influencia permanente de Medellín y Puebla 

en la Iglesia de América Latina. Revista de Medellín, v. 15, n. 58-59, jun.-set. 1989, p. 168.  
223LIBÂNIO, João Batista. O significado e a contribuição da Conferência de Puebla. Medellín. n. 80, 1994, p. 

75. 
224Cf. SOUZA, Luiz Alberto Gomes. A caminhada de Medellín à Puebla. Perspectiva teológica, Belo 

Horizonte, n. 31, 1999, p. 226. 
225LIBÂNIO, João Batista. Medellín: História e símbolo. Tempo e Presença, n. 233, ago. 1988, p. 23. 
226Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. II. São Paulo: Edições 

Loyola, 1982, p. 82. 
227Cf. DUSSEL, Enrique. Op.cit., p. 103. 
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e, sobretudo, lutando pelo protagonismo dos povos indígenas na Igreja e denunciando a 

situação de empobrecimento do povo andino.228 No Peru, o episcopado quase inteiro 

reuniu-se para decidir como aplicar as conclusões de Medellín, sobretudo inspirados em 

três relatórios: Justiça, Paz e Pobreza da Igreja.229  

No Brasil, apesar do Ato Institucional 5 (AI-5) e do regime ditatorial, as opções de 

Medellín, mormente a luta contra a injustiça e a desigualdade, e o desejo de uma Igreja 

pobre e servidora da humanidade são plastificadas na postura político-pastoral de alguns 

bispos, entre eles Hélder Câmara, Paulo Evaristo Arns e Antônio Batista Fragoso, para 

citar apenas uma pequena parcela. De igual modo, essa postura eclesial ganhava vida e 

força nas pequenas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), bastante disseminadas no 

Brasil e em vários outros países.230 Nesse sentido, sobre a repercussão de Medellín, atesta 

Comblin: 

No início, a reação do Episcopado foi claramente favorável, salvo na 

Colômbia. As conferências episcopais aceitaram com alegria as 

conclusões de Medellín. Nos anos seguintes, muitos bispos referiram-se 

ao documento de Medellín para as suas instruções pastorais. [...] 

No povo católico, houve uma grande aceitação muito criativa. Medellín 

foi referência das comunidades eclesiais de base e de muitas 

organizações sociais, suscitando iniciativas e fornecendo razões de viver 

a muitos sacerdotes que estavam num início de crise231. 

A essas reações, que espelharam as opções do Documento de Medellín, surgiram 

outras, totalmente distintas, diametralmente opostas, permeadas de mordazes críticas. 

Foram gestadas por bispos que discordavam das interpretações feitas da II Conferência 

Geral. A título de exemplo, Dom Tortolo, bispo do Paraná, Argentina, presidente da 

Conferência Episcopal daquele país, tentou reprimir o Movimento dos Sacerdotes do 

Terceiro Mundo e infligir aos seus pares no episcopado uma correção por 

posicionamentos considerados perniciosos à Igreja.232  

Na Colômbia, já no interior da própria Conferência de 1968, houve forte oposição, 

com a apresentação de um texto de trabalho alternativo apresentado pelo episcopado 

                                                      
228Cf. DUSSEL, Enrique. Op.cit.,p. 137-41. 
229Cf. DUSSEL, Enrique. Op.cit., p. 130. 
230Cf. CALIMAN, Cleto. A trinta anos de Medellín: uma nova consciência eclesial na América Latina. 

Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, n. 31, 1999, p. 174. 
231COMBLIN, Joseph. Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois. Cadernos de Teologia Pública, São 

Leopoldo, ano 5, v. 36, 2008, p. 21. 
232Cf. DUSSEL, Enrique. Op.cit., p. 137-41. 
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colombiano.233 No pós-conferência, as reações também despontaram de forma contrária, 

como a do cardeal Aníbal Muñoz Duque, presidente da Conferência Episcopal 

Colombiana, que atestou que Medellín era fruto “de um [pequeno] grupo de peritos e de 

bispos”234 e reprimiu as ações de sacerdotes que, reunidos no Município de Vitóa, 

protestavam contra a situação espoliada do povo latino-americano e, com isso, faziam 

reverberar as opções testificadas nas conclusões de Medellín. Não menos contraditória era 

a posição de setores do episcopado brasileiro. Enquanto Dom Hélder Câmara alardeava 

para o mundo a sistemática violação dos direitos humanos, seu irmão no episcopado, Dom 

Geraldo de Proença Sigaud, o contradizia abertamente, negando a existência de fatos com 

esse teor no país.235 

Essas tensões, paulatinamente, acirraram-se, e beligerâncias internas e externas se 

acentuaram. Uma parcela significativa da Cúria Romana posicionou-se em desacordo às 

interpretações tidas como marxistas de Medellín, particularmente aquelas catalisadas na 

Teologia da Libertação.236 O principal exponente intelectual dessas críticas que 

inflamavam muitas congregações romanas é o sacerdote jesuíta belga Roger Vekemans, 

como denunciavam os teólogos da República Alemã em seu memorandum público237 sobre 

a campanha de difamação da Teologia da Libertação. Também o bispo de Essen, na 

Alemanha, e presidente da Adveniat, Franz Hengsbach, e o bispo auxiliar de Bogotá, 

Afonso López Trujillo, empunhavam essa flâmula contra a teologia nascida nos umbrais 

do continente latino-americano e caribenho. 

Para levar a cabo a oposição a Medellín, setores da Cúria Romana promoveram 

uma escalada conservadora, primeiro na direção do CELAM e depois na nomeação de 

bispos para América Latina com um perfil considerado adverso ao da II Conferência. 

Representativo dessa tendência, na assembleia que ocorreu de 15 a 23 de novembro de 

1972, em Sucre, Bolívia, Afonso López Trujillo, bispo auxiliar da Arquidiocese de 

                                                      
233Cf. HERNÁN, Parada. Crónicas de Medellín: Segunda Conferencia general del episcopado latino-americano. 

Bogotá: Indo-American Press Service, 1975, p. 221-2. 
234Cf. DUQUE, Aníbal Muñoz, apud DUSSEL, Enrique. Op.cit., p. 163. 
235Cf. DUSSEL, Enrique. Op.cit., p. 193. 
236COMBLIN, Joseph. Puebla, vinte anos depois. Perspectiva teológica, Belo Horizonte, n. 31, maio-ago. 1999, 

p. 205. 
237Cf. RAHNER, Karl et. al. Memorandum de teólogos da Alemanha federal sobre a campanha contra a teologia 

da libertação. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 37, fasc. 148, dez, 1977, p. 788-92; DUSSEL, 

Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. II. São Paulo: Edições Loyola, 1982, p. 

266-7. BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II. De Medellín a Santo Domingo. 

Petrópolis: Vozes, 1994, p. 138.  
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Bogotá, foi eleito para o importante cargo de secretário geral do CELAM.238 Ao seu lado 

foram eleitos outros, menos alinhados à Cúria Romana, como Eduardo Pirônio, Aloísio 

Lorscheider, Luís Manresa, respectivamente presidente, primeiro e segundo vice-

presidentes. 

Nos anos posteriores à assembleia de Sucre, alguns institutos, como o de Pastoral 

(IPLA) situado em Quito, Equador, o de liturgia, em Medellín, e o de Catequese, em 

Manizales, ambos na Colômbia, foram fechados, criando-se um novo instituto 

centralizado em Medellín sob a chancela do secretário-geral do CELAM e a direção do 

sacerdote brasileiro, depois bispo de Novo Hamburgo, frei Boaventura Kloppenburg.239 

Em decorrência desses atos no novo instituto, professores como José Comblin, Enrique 

Dussel, Gustavo Gutiérrez e Segundo Galileia foram paulatinamente afastados.240 Ações 

como essas emprestavam forças a uma guinada mais à direita do perfil político eclesial na 

América Latina, após Medellín e, sobretudo contiguamente à assembleia de Sucre.  

Não obstante esse fato, manifestavam-se bispos na linha de continuidade de 

Medellín. A título de exemplo, convém recordar a prisão de dezessete bispos em 

Riobamba, Equador, acusados de subversão, quando na verdade apenas estavam alinhados 

às opções do Vaticano II, de Medellín e às necessidades das igrejas particulares.241 Assim, 

portanto, tornam-se cada vez mais claras as tendências dissonantes e contrárias na Igreja 

da América Latina após a II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Alguns 

caminhavam para uma retaliação a Medellín e outros buscavam implementá-la de forma 

mais efetiva no âmbito das igrejas particulares. 

 De Medellín a Puebla, em um plano geral, esses quase dez anos gravitaram em 

torno de uma órbita pendular: acolhida e recepção, em um primeiro momento, e rechaço e 

desarticulação, em um segundo. Esses anos, deve-se dizer, não despontavam em uma 

perspectiva sucessiva e cronológica, mas geralmente concomitantes. Sem dúvida, foram 

anos controversos e complexos.  

Trata-se de uma realidade que, revisitada, revela um processo marcado por tensões 

e que deve ser lido sob a dinâmica da percepção das diversas tendências e posições, por 

                                                      
238Cf. COMBLIN, Joseph. Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois. São Leopoldo, ano 5, v. 36, 

2008, p. 22. 
239Cf. COMBLIN, Joseph. Op.cit., p. 22. 
240Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. II. São Paulo: Edições 

Loyola, 1982, p. 278. 
241 Cf. DUSSEL, Enrique. Op.cit., p. 283. 
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vezes antagônicas, dentro da própria Igreja e na sociedade civil. A III Conferência Geral 

do Episcopado Latino-Americano, por isso, será gestada sob essa tensão. O Documento de 

Consulta e o Documento de Trabalho revelarão essas marcas de maneira indelével, tudo 

isso em um ambiente político, social e religioso muito particular da Igreja latino-

americana. 

1.1  O ambiente político, social e religioso às vésperas da III Conferência Geral Do 

Episcopado Latino Americano 

Oito anos após a realização da II Conferência de Medellín,  foi sugerida, em 

dezembro de 1976, a possibilidade de se celebrar uma nova Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano, a terceira do continente e a segunda após o Vaticano II. 

Tal proposta não era, contudo, uma novidade. Já em 1973 aventava-se essa necessidade, 

cinco anos após Medellín.242 Vozes contrárias à Conferência de 1968 e preocupadas com 

um certo triunfalismo em torno das interpretações decorrentes dela abortaram tal 

possibilidade naquele momento.243 Essa questão, todavia, veio a lume e foi alinhavada três 

anos depois, nos meses finais de 1976. 

Do ponto de vista simbólico, a III Conferência teria a honrosa missão de celebrar 

os dez anos da II Conferência Geral ocorrida em Medellín. Do ponto de vista político-

eclesial244, atribuía-se a ela, embora de maneira tácita, o encargo de, para alguns, 

confirmar as opções da sua predecessora e, para outros, de retificar muitas de suas 

posturas. Como atestava Comblin, a intenção “era que [ela] fosse a última pá de terra para 

sepultar definitivamente a Igreja de Medellín”.245  

O anúncio da proposta de uma nova Conferência Geral foi feito pelo cardeal 

Sebastião Baggio, então prefeito da Congregação para os Bispos e presidente da Pontifí cia 

Comissão para a América Latina. Ele informou aos mais de cinquenta bispos que 

compunham os organismos permanentes do Conselho Episcopal Latino-Americano que 

Paulo VI tinha a intenção de convocar uma III Conferência Geral em comemoração aos 

                                                      
242Cf. COMBLIN, Joseph. Puebla: Vinte anos depois. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, ano 31, maio-

ago. 1999, p. 207. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III, São 

Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 514. 
243Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 514. 
244Cf. LIBÂNIO, João Batista. Nas pegadas de Medellín: as opções de Puebla. Unisinos: São Leopoldo, ano 5, 

v. 37, 2008, p. 7; DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São 

Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 514. 
245COMBLIN, Joseph. Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois. São Leopoldo, ano 5, v. 36, 2008, 

p. 23. 
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dez anos de Medellín. A organização e a preparação desse evento caberiam àquele 

organismo continental do episcopado. Tal comunicado ocorreu durante a XVI Assembleia 

do CELAM, celebrada na cidade de San Juan, em Porto Rico, em dezembro de 1976. 

Nessa mesma assembleia em que foi manifestada a intenção de Paulo VI aos 

bispos, elegeu-se uma nova coordenação para o CELAM. Para o ofício de presidente foi 

escolhido o até então primeiro vice-presidente e cardeal recém-criado Aloísio Lorscheider, 

arcebispo de Fortaleza, Ceará. Ele já fazia parte da junta diretiva como primeiro vice-

presidente desde 1972, por meio de eleição realizada na XIV assembleia ordinária do 

CELAM, em Sucre, Bolívia. Três anos depois, em 1975, ele assumiu interinamente como 

presidente da instituição, pois Dom Eduardo Pirônio, que era o titular, havia sido nomeado 

prefeito da Congregação para Vida Religiosa em Roma por Paulo VI. Também foi reeleito 

para a função de secretário-geral Dom Alfonso López Trujillo, bispo auxiliar de Bogotá, 

Colômbia. Esta última reeleição só foi possível em vista de revisão do Estatuto do 

CELAM, feita na XV reunião ordinária realizada no Vaticano dois anos antes, em outubro 

de 1974, que permitiu que nos quadros de coordenação do organismo fossem admitidas 

reeleições para a mesma função.246  

Nas posturas pastorais desses dois prelados, presidente e secretário executivo do 

CELAM, plastificar-se-iam as tendências (de continuidade e ruptura)247 em torno das 

quais estava sendo arquitetada a preparação de Puebla, conforme já mencionado. Ambos 

purpurados, que também serão, junto com o cardeal Sebastião Baggio e Dom Ernesto 

Corripio y Ahumada, membros dirigentes da III Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano, terão papéis relevantes durante todo o processo que envolverá a preparação, a 

celebração e a recepção do evento em Puebla. 

Contíguo ao comunicado das intenções de Paulo VI, foi estabelecido, em março de 

1977, o tema oficial da III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, 

inspirado248, em certa medida, pela Exortação Apostólica pós-sinodal Evangelli Nuntianti, 

publicada em 1975 pelo papa como resultado do Sínodo de 1974. Essa influência 

                                                      
246Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. II. São Paulo: Edições 

Loyola, 1982, p. 282. 
247Cf. CHRISTO, Alberto Libânio. Tendências políticas em Puebla. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, 

v. 39, fasc. 153, dez. 1979, p. 91-3. 
248Cf. SOUZA, Ney de. Rio de Janeiro (1955) a Aparecida (2007). Um olhar sobre as Conferências Gerais do 

Episcopado Da América Latina e do Caribe. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, ano 15, n. 64, jul.-set. 

2008, p. 136; LIBÂNIO, João Batista. O significado e a contribuição da Conferência de Puebla. Medellín, n. 80. 

1994, p. 88; GODOY, Manoel. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano. In: PASSOS, João 

Décio; SANCHEZ, Wagner Lopes (Orgs.). Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 

2015, p. 212. 
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despontará tanto no Documento de Consulta249 quanto no Documento de Trabalho250 e de 

maneira particular no Documento Conclusivo de Puebla em sua estrutura e em elementos 

teológicos pastorais.251 A formulação oficial do tema da III Conferência que queria refletir 

sobre o anúncio do Evangelho na América Latina foi condensada na expressão 

evangelização no presente e futuro da América Latina. 

O presente e o futuro da América Latina suscitavam, naquele contexto, uma atenta 

e profunda reflexão. O mundo, a América Latina e, com eles, a Igreja já haviam 

adquiridos multiformes configurações, distintas daquela que outrora grassava em 

Medellín. Em um plano geral, o otimismo desenvolvimentista dava sinais de recessão, 

instaurava-se uma nova face do capitalismo, chancelada pela assim constituída Comissão 

Trilateral. Regimes ditatoriais apoiados em mecanismos de perseguição, censura e 

opressão expandiam-se secundados pela Lei de Segurança Nacional e estabelecia-se uma 

acentuada desigualdade econômica. Elites dominantes tornavam-se cada vez mais 

enriquecidas pelo capital externo. Por sua vez, as classes trabalhadoras eram 

empobrecidas, privadas de direitos individuais e coletivos. Ao mesmo tempo, a dívida 

externa de países da América Latina atingia índices superlativos às expensas de 

pagamentos de juros escorchantes e negação dos interesses nacionais.  

 Nesse sentido, em nível econômico instaurava-se uma nova modalidade do 

capitalismo, agressiva e dissimulada. Tratava-se de uma espécie de capitalismo 

transnacional. Sob incentivo de isenção de impostos dos governos locais, empresas 

multinacionais com sede na América do Norte, no Japão e na Europa instalaram-se na 

América Latina. Geravam, por um lado, empregos e renda; por outro, uma massa de 

miseráveis vivendo nas alastradas favelas dos grandes centros urbano-industriais. A maior 

parte do capital gerado nessas indústrias retornava às matrizes internacionais, constituindo 

uma “internacionalização do capital que impôs uma internacionalização do poder, com 

perda de poder nacional, da substância popular e democrática”.252 Todo esse movimento 

econômico era encampado pela Comissão Trilateral que visava à recuperação econômica 

                                                      
249Cf. CELAM. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: la Evangelización en el presente y 

en el futuro de América Latina. Preparación – Documento de consulta a las Conferencias Episcopales. Puebla, 

México, 1978 (doravante, DC).  
250Cf. CELAM. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: la Evangelización en el presente y 

en el futuro de América Latina. Documento de Trabajo. Puebla, México, 1978 (doravante, DT). 
251Cf. LIBÂNIO, João Batista. O significado e a contribuição da Conferência de Puebla. Medellín, n. 80, 1994, 

p. 88. 
252LIBÂNIO, João Batista. O significado e a contribuição de Conferência de Puebla. Medellín, n. 80, 1994, p. 

73. 
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que, em muitos aspectos, travestiu-se de um dissimulado discurso de desenvolvimento, 

pseudoabertura e defesa dos direitos humanos253, quando, em regra, visava transferir o 

ônus da recuperação econômica mundial para os países subdesenvolvidos.254  

No plano político, a América Latina, que se preparava para celebrar Puebla, vivia 

envolta com ditaduras militares cada vez mais fortes. Elas difundiam-se com largueza e 

eram aparelhadas com um intenso sistema de repressão, tortura, exílio e assassinatos. 

Servia-lhe de fundamentação teórico-prática a doutrina da Segurança Nacional.255 Nesse 

contexto, o judiciário e o legislativo, em muitos países, foram subjugados ao aparato 

militar. Movimentos de revolucionários como Tumpamaros, no Uruguai, ou o Exército 

Revolucionário do Povo (ERP), na Argentina, foram desbaratados. Intelectuais e meios de 

comunicação, que não serviam aos regimes, foram censurados. Tais regimes militares 

apregoavam-se como defensores da civilização ocidental cristã em oposição ao 

comunismo ateu. De igual modo, sustentavam que todo aparato repressivo visava criar 

segurança necessária para o desenvolvimento. Os propalados regimes militares eram o 

braço forte do novo capitalismo, da Nova Ordem Mundial encampada pela Comissão 

Trilateral256, em franca implementação na América Latina. 

No campo da cultura, uma espécie de mordaça explícita cerceava qualquer reflexão 

contra o status quo. Qualquer ponderação cultural mais ácida em relação aos problemas 

em voga era enquadrada como subversiva. Universidades, livres pensadores,  intelectuais, 

sacerdotes, entre tantos outros, foram visceralmente perseguidos e exilados. Imprimiu-se 

um rápido processo de consolidação de programas televisivos na América Latina em 

detrimento da cultura popular. Tratava-se de uma batalha cultural que visava “derrotar 

qualquer oposição ao sistema, destruir toda cultura popular que pudesse ser caldo de 

reivindicações e resistências, acalmando a ansiedade crítica, atualizando o provérbio 

romano: ‘pão e circo’”.257  

Do ponto de vista eclesial, as mudanças propugnadas por Medellín já eram 

sentidas. Alguns se posicionavam a favor; outros eram deliberadamente contrários. Estes 

                                                      
253Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Loyola, 

1983, p. 513. 
254Cf. DIAS, José Fernandes. Comissão Trilateral: a “nova” fase do capitalismo transnacional e dos direitos 

humanos. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis. v. 38, fasc. 149, dez. 1978, p. 118-25. 
255Cf. PADIN, Cândido. A doutrina da Segurança Nacional. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 37, 

fasc. 146, dez. 1977, p. 331-42. 
256Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Loyola, 

1983, p. 509-10. 
257 Cf. LIBÂNIO, João Batista. O significado e a contribuição da Conferência de Puebla. Medellín, n. 80, 1994, 

p. 79. 
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últimos paulatinamente adquiriram força no mundo e, sobretudo, na América Latina.258 

Criticava-se a interpretação que se fizera da II Conferência, sobretudo no que diz respeito 

à radicalização da opção pelo social e pelos pobres. A teologia da libertação, fruto dessa 

época, foi duramente repreendida e combatida. Criticava-se a dilatada autonomia de que 

as Conferências Episcopais Nacionais gozavam.259 Um clima tenso e de cunho beligerante 

era delineado no horizonte da Conferência que estava por ser realizada. 

Nesse cenário político-econômico-religioso que envolvia o ambiente próximo à III 

Conferência Geral do CELAM, foi executado um amplo processo de preparação até 

janeiro de 1979, quando Puebla, após sucessivas mudanças, teve lugar. O primeiro passo 

em direção à Conferência de 1979 foi a solicitação de que os organismos eclesiais em 

diversos níveis continentais e locais apresentassem suas sugestões, pautas e demandas a 

serem refletidas na assembleia geral do CELAM. As diversas Conferências Episcopais 

Nacionais, divididas em blocos, foram exortadas a postularem assuntos ligados à vida da 

igreja, à luz da tradição latino-americana. Tais encontros tiveram espaço nos meses de 

junho e julho de 1977. A síntese de todas as contribuições recolhidas das conferências 

transformou-se em um Documento de Consulta. Esse material foi enviado novamente ao 

episcopado de diversos países latino-americanos para estudo em vista de ulteriores 

contribuições. Dom Luciano Mendes de Almeida, participante da III Conferência, em tom 

testemunhal, descreveu nos termos a seguir como foi essa primeira parte da preparação:  

As conferências episcopais se reuniram em quatro grandes grupos: o 

grupo da América Central insular (ilhas do mar das Antilhas e golfo do 

México), o grupo da América Central continental (México, Guatemala, 

Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá), o grupo 

dos países bolivarianos (Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia) e 

o “cone sul” com o nosso Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. 

Orientados pela presidência do Celam, cada grupo reuniu as suas 

conferências episcopais em reunião conjunta e ofereceu sugestões para a 

elaboração de um documento de base que, depois de redigido pelo 

Secretariado do Celam, recebeu o nome de Documento de Consulta (DC 

ou livro verde – da cor da capa) enviado a todos os bispos no início de 

1968 [sic, 1978] para a análise de cada conferência episcopal.260 

Em outubro de 1977, estabeleceu-se que a Conferência seria celebrada em Puebla, 

capital do estado homônimo, no México. Convém dizer que esse país, embora gozasse de 

                                                      
258AGOSTINI, Nilo. As conferências episcopais: América Latina e Caribe. Aparecida: Santuário, 2007. p. 42.  
259Cf. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro a 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007, p. 28. 
260ALMEIDA, Luciano Mendes. Dom Luciano fala sobre Puebla. Vida pastoral, jan.-jul., 1979. Disponível em: 

<http://www.vidapastoral.com.br/artigos/entrevistas/dom-luciano-fala-sobre-puebla>. Acesso em: 20 mar. 2017 

(15h48). 



67 

 

maciça população católica, não tinha relações diplomáticas com a Santa Sé naquele 

período, estabelecidas oficialmente somente  em 1992. Por isso, a Igreja não gozava de 

personalidade jurídica, não tinha direito sobre seus patrimônios, o clero não possuía 

direitos políticos e a noção de liberdade religiosa e estado laico, antecipando-se a nações 

como a França, vigorava desde a segunda metade do século XIX. À época, comentadores 

viam nessa escolha um desejo de mudar essas relações e um tácito realinhamento entre as 

instituições.261 

Confirmado o local da conferência, dois meses depois, em 12 de dezembro daquele 

ano, Paulo VI oficialmente apresentou seu escopo de realizar uma Assembleia Geral do 

CELAM. Ela estaria prevista para ocorrer entre os dias 12 e 28 de outubro de 1978 com 

tema e locais já eleitos pelos organizadores e retificado pelo sumo pontíf ice. Nesse mesmo 

mês, foi publicado o resultado das consultas aos diversos organismos eclesiais, intitulado 

Documento de Consulta, alcunhado de “livro verde” por conta da cor de sua capa.  

O Documento de Consulta, em que pesem as possíveis retas intenções dos 

redatores, tornou-se, aos olhos de teólogos e especialistas, um desserviço à caminhada 

preparatória de Puebla.262 Tratava-se de um longo texto com mais de duzentas páginas, 

mais de mil parágrafos divididos em três partes que tentam se articular na perspectiva do 

método ver-julgar-agir. Em um plano geral, a primeira parte apresenta uma visão histórica 

e um quadro diagnóstico da realidade latino-americana. O segundo fragmento do texto 

revela o aspecto doutrinal da reflexão, no campo teológico e na doutrina social. As opções 

pastorais ocupam a terceira parte. 

A visão histórica e o diagnóstico da realidade, apresentados na primeira parte do 

Documento de Consulta, é um conglomerado de trezentos e vinte e três parágrafos. Esse 

fragmento subdivide-se em quatro partes principais. A primeira demonstra sumariamente 

a histórica presença da Igreja e da evangelização na América Latina. Tal história é narrada 

em torno de três eventos considerados mais relevantes, a saber: a evangelização e as 

origens da América Latina; a realização dos Concílios plenários; e as Conferências Gerais 

do CELAM Rio de Janeiro e Medellín. A segunda parte desse primeiro capítulo faz um 

                                                      
261Cf. LOZANO, José Jimenez. La Conferencia Episcopal de Puebla. El país. Edición impresa del miércoles, 24 

de enero de 1979. Disponível em: <elpais.com/diario/1979/01/24/opinion/ 285980410_850215.html>. Acesso 

em: 13 out. 2017 (11h52). 
262Cf. BOFF, Clodovis. A ilusão de uma nova cristandade: crítica à tese central do documento de consulta para 

Puebla. Revista Eclesiástica Brasileira, v. 38, fasc. 149, mar. 1978, p. 5-17; DUSSEL, Enrique. De Medellín a 

Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 522-74. LIBÂNIO, João 

Batista. A III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Síntese, Belo Horizonte, v. 5, n. 12, 1978, p. 

95-102. 
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diagnóstico da realidade. Ela apresenta esse contexto a partir de cinco aspectos: o 

crescimento demográfico; o progresso econômico e a desigualdade entre ricos e pobres; os 

problemas econômicos e sociais; as reformas estruturais; e a proliferação de regimes de 

exceção.263 A terceira parte desse fragmento apresenta os desafios à evangelização no 

novo tipo de civilização que se articula na América Latina, a urbano-industrial. Uma 

evangelização cristã dessa cultura se impõe. O último fragmento desse capítulo faz uma 

síntese das três partes anteriormente anunciadas. 

Sobre essa primeira parte do Documento de Consulta reclinaram inúmeras críticas. 

Diz-se que essa parte264, e o Documento em geral, planteia um ideal de nova cristandade, 

embora não o diga explicitamente. O texto acolhe essa perspectiva e assegura que o novo 

modelo de sociedade urbano-industrial a ser gestado na América Latina deve, na índole 

cristã desse continente, o vetor que lhe imprime sentido. De igual modo, o diagnóstico da 

realidade265 apresenta dados superficiais sobre o aumento de riquezas e a disparidade entre 

ricos e pobres sem apresentar as causas concretas: capitalismo neoliberal. Por fim, 

acentua-se o aspecto da evangelização enquanto encarnação nas culturas como meio de 

diluir o compromisso efetivo com os pobres, em uma espécie de cristianização da nova 

sociedade urbana-industrial.266  

O segundo capítulo do Documento de Consulta é a parte mais extensa. Ocupa 

seiscentos e trinta e um parágrafos de um total de mil cento e cinquenta três distribuídos 

em todo texto, cerca de dois terços do Documento. Essa parte é intitulada marco doutrinal 

e subdivide-se em duas partes: marco teológico e marco da doutrina social. Pretende ser 

“antes de tudo uma positiva afirmação de nossa fé cristã, dentro de um estilo didático”267, 

constituindo-se o “conjunto de critérios evangélicos em cuja luz temos de discernir a 

realidade histórica descrita na primeira parte”.268 

No plano doutrinal, o marco teológico parte da noção de Deus que se revela e se 

comunica com a humanidade, e esse dado faz parte da realidade latino-americana e migra 

para um novo modelo de sociedade marcado pela secularização, mas cabe à Igreja 

                                                      
263Cf. DC, 1978, p. 33. 
264Cf. BOFF, Clodovis. A ilusão de uma nova cristandade: crítica à tese central do documento de consulta para 

Puebla. Petrópolis: Revista Eclesiástica Brasileira, v. 38. fasc. 149, mar. 1978, p. 11. 
265Cf. SOUZA, Luiz Alberto Gomes. Documento de consulta: críticas ao diagnóstico da realidade. Revista 

Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 38, fasc. 149, mar. 1978, p. 19-22. 
266Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 525-6. 
267DC, 1978, p. 76. 
268DC, 1978, p. 76. 
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repropor esse ideal, pois “nenhuma sociedade é realmente humana se está dissociada de 

Deus”.269 De igual modo, o texto alude a Jesus Cristo como aquele que comunica 

plenamente o desígnio de Deus, todavia, no continente latino-americano, impõe-se como 

desafio os processos de redução de quem é Ele e da sua mensagem.270 Por fim, apresenta a 

Igreja e os aspectos que lhe constituem à luz do Espírito Santo. Com esses elementos, o 

texto pretende “confrontar os traços essenciais e ideais da Igreja, com o modo como é 

vivida, pensada e organizada na América Latina”.271 Acentua, desse ponto, questões como 

igreja institucional, magistério, tradição, discernimento de carismas, ortodoxia, papel da 

teologia, evangelização e cultura, religiosidade popular e devoção mariana. 

Em sua segunda seção, do marco doutrinal, apresenta-se uma reflexão sobre a 

doutrina social da Igreja. Ela é a apontada como viés alternativo às ideologias vigentes na 

América Latina, entre elas o capitalismo liberal272, o socialismo de cunho marxista273 e a 

doutrina de segurança nacional.274 Do mesmo modo, o texto fala de metas para a 

construção de uma nova sociedade, a saber: a equidade social275, a democracia276 e a 

qualidade de vida.277 Uma síntese de todo o texto apresentado finaliza essa segunda parte 

do Documento. 

Assim como foram feitos aportes à primeira parte do Documento de Consulta, a 

essa segunda não faltaram comentários. Desde o espaço ocupado pelo texto, passando pelo 

estilo como foi escrito até o conteúdo propriamente dito, muitos aspectos foram 

questionados e ponderados. Com relação à cristologia apresentada no texto, atesta 

Libânio, “é uma leitura de Cristo a partir do dogma [...] Não surge como releitura a partir 

do lugar cultural e social das comunidades cristãs de base”.278 Quanto à eclesiologia 

apresentada no texto, os teólogos da CLAR sentem a ausência do “espírito que inspirou o 

Vaticano II e Medellín”279 e atestam que o problema da evangelização na América Latina, 

grande questão do marco doutrinal, diferentemente do que o texto propõe, deve ser 

                                                      
269DC, 1978, p. 83. 
270Cf. DC, 1978, p. 94-8. 
271DC,1978, p. 108. 
272DC,1978, p. 148-49. 
273DC,1978, p. 150-1. 
274DC,1978, p. 153. 
275DC,1978, p. 159. 
276DC,1978, p. 161. 
277DC,1978, p. 162. 
278LIBÂNIO, João Batista. A cristologia no documento de preparatório de Puebla. Revista Eclesiástica 

Brasileira, Petrópolis, v. 38, fasc. 149, mar. 1978, p. 48. 
279CLAR. Análise crítica da revelação e eclesiologia no documento de consulta. Revista Eclesiástica Brasileira, 

Petrópolis, v. 38, fasc. 149, mar. 1978, p. 34. 
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“reforçar a fidelidade ao evangelho e ao seguimento de Cristo mediante um compromisso 

de profunda transformação da realidade social”.280 Essa segunda parte, também, estava 

longe de ser unanimidade. 

As opções pastorais de Igreja apresentam-se na terceira e última parte do 

Documento de Consulta. Esse fragmento do texto também está subdivido em cinco partes, 

a saber: agentes da evangelização, prioridades evangelizadoras, conclusão, síntese e 

questionários. Os agentes são identificados como o ministério episcopal, o presbiteral e 

demais ministérios (diáconos, leigos e Vida religiosa consagradaRC); as prioridades 

evangelizadoras gravitam em torno dos pilares da promoção humana, edificação da Igreja 

e animação missionária. Em todos eles, o princípio do texto é apresentar a situação de 

cada tema e confrontá-la com uma reflexão à luz da questão da evangelização. 

As opções pastorais, dentro do plano geral do Documento de Consulta, também 

foram questionadas. Elas desconsideram os fundamentos doutrinais apresentados 

anteriormente, centralizam o trabalho pastoral nos ministérios do clero e na estrutura 

paroquial, desconsiderando a caminhada da Igreja latino-americana e os novos ministérios 

que despontaram pós-Vaticano II em decorrência da eclesiologia do Povo de Deus por ele 

assumida.281 

Em um plano geral, o Documento de Consulta, ou “livro verde”, foi imensamente 

criticado.282 No entanto, desde sua introdução apresentou-se para tal finalidade, isto é, 

“recolher aportes dos episcopados e de outros organismos e instituições em vista de 

elaborar o Documento base”.283 De fato, como atesta o historiador Enrique Dussel, “ele 

produziu mais reflexão do que qualquer outro Documento anterior e surgiram 

numerosíssimas contribuições”.284 Ao mesmo tempo, percebe-se que a elaboração do texto 

e as reações a ele reforçam o clima em que se vivia na antevéspera da III Conferência. De 

um lado, havia uma tendência a diluir e mitigar a tradição latino-americana, não aportando 

seus postulados e sua reflexão no bojo do Documento de Consulta. De outro, a pujança e a 

vitalidade de teólogos, episcopados e comunidades contestaram esse Documento, tentando 

                                                      
280CLAR. Análise crítica da revelação e eclesiologia no documento de Consulta. Revista Eclesiástica 

Brasileira. Petrópolis, v. 38, fasc. 149, mar. 1978, p. 36. 
281Cf. PORTES, Antônio Carlos Iankosi. O compromisso cristão com a transformação social nos 

documentos das assembleias Gerai de Medellín e Puebla. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 2010, 
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282Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 522-34, 545-64. 
283DC, 1978, p. 3. 
284DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de Sangue e Esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 551. 
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levá-lo a um nível que refletisse mais a realidade, a história, os conflitos, as tensões e as 

necessidades do continente.  

Todo o processo de reflexão em torno do Documento de Consulta foi realizado 

entre janeiro e maio de 1978. Em junho desse mesmo ano285, presidentes e secretários das 

conferências episcopais, delegados do CELAM, representantes pontifícios e dos delegados 

a Puebla reuniram-se para avaliar as contribuições vindas dos diversos organismos de 

Igreja, bem como para aprofundar as questões mais comuns oriundas das várias realidades 

eclesiais. Após apreciarem essas questões, foram apresentadas orientações para a 

elaboração de um instrumentum laboris, que seria redigido por uma comissão composta 

por quatro bispos, alguns teólogos e a presidência do CELAM. A rigor, a redação do novo 

texto foi capitaneada pelo arcebispo de Fortaleza, o cardeal Aloísio Lorscheider.286 O 

texto final foi aprovado em reunião da coordenação dos trabalhos preparatórios em 1 o de 

agosto de 1978.287 

Em 6 de agosto de 1978, cinco dias após a aprovação final do Documento de 

Trabalho pela comissão organizadora de Puebla e pouco menos de três meses antes da 

celebração da Conferência de Puebla, o enfermo Paulo VI morreu. O conclave iniciado em 

vinte e três de agosto elegeu o cardeal patriarca de Veneza, Albino Luciani, como novo 

pontífice. Ele assumiu o nome de João Paulo I em referência a seus antecessores. Ante os 

preparativos de Puebla e o escasso tempo para sua oficial abertura convocada por seu 

predecessor, o recém-eleito bispo de Roma confirmou a data da Conferência no período 

indicado, de 12 a 18 de outubro de 1978. 

Após a confirmação da data da III Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano, foi divulgado oficialmente, no mês de setembro, o Documento de Trabalho 

elaborado pela comissão organizadora da Conferência, o qual veio à luz marcado pelas 

críticas que reclinaram sobre o Documento de Consulta288 e por um novo acento aplicado 

pela comissão redatora, particularmente pelo já mencionado cardeal presidente do 

CELAM. Trata-se de um vigoroso documento composto de duzentos e quinze páginas, das 

                                                      
285Cf. DT, 1978, p. 2. 
286Cf. COMBLIN, Joseph. Puebla: vinte anos depois. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, ano 31, maio-ago. 

1999, p. 211; Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São 
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287Cf. DT, 1978. p. 3. 
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quais cento e dezesseis eram de textos do Documento e as outras cinquenta e nove eram 

anexos que refletiam temas diversos que não puderam ser inseridas no bojo do Documento 

de Trabalho. O texto segue a metodologia do ver-julgar-agir. 

A primeira parte do Documento apresenta em largos traços a história da 

evangelização na América Latina e no Caribe. Apresenta-a sob uma perspectiva crítica 

que ao mesmo tempo permite vislumbrar virtudes289 e apontar limites290 para, desse ponto, 

apresentar o ambiente hodierno em que pretende atuar e de que modo.291 A segunda parte, 

chamada de marco doutrinal, articulada em quatro sessões, está centrada no Reino de 

Deus292 e na pessoa de Jesus, bem como em seu modo de agir como paradigma para a 

evangelização das culturas.293 Por fim, a terceira parte busca apresentar soluções para 

resolver os elementos que, no transparecer do texto, são os principais problemas da Igreja 

na América Latina: falta de profundidade na fé, falta de pastoral orgânica, injustiça, 

secularização, indiferença religiosa e ateísmo.294 

Em um plano geral, o instrumentum laboris foi muito mais bem recebido do que o 

Documento de Consulta. A escassez de tempo para estudá-lo não permitiu muitas reações. 

Afirmam estudiosos295 que esse Documento, em relação ao de consulta, era  superior e 

tinha um novo acento na questão da evangelização, dirigido mais à comunhão e 

participação do que à questão da secularização.296 Esse fato não o isentou de críticas, 

como a elencada pelos teólogos da CLAR297, que questionavam, entre outras coisas, a 

leitura linear da história apresentada no Documento, a análise simplista da realidade 

sociológica latino-americana, a justaposição de enunciados teológicos na parte doutrinal, a 

falta de clareza do conceito de evangelização e a pouca e concreta explicitação das 

propostas de ação. 

                                                      
289Cf. DT. 1978, p. 8-9, 14-5. 
290Cf. DT. 1978, p. 10. 
291Cf. DT. 1978, p. 16-42. 
292Cf. DT. 1978, p. 43. 
293Cf. DT. 1978, p. 65 ss. 
294Cf. DT, 1978, p. 91. 
295Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de Sangue e Esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 573. 
296Cf. PORTES, Antônio Carlos Iankosi. O compromisso cristão com a transformação social nos 

documentos das assembleias Geral de Medellín e Puebla. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 2010, 

p. 74.  
297Cf. INP; ANTONIAZZI. Observações e contribuições para Puebla. Revista Eclesiástica Brasileira, 

Petrópolis, v. 38, fasc. 152, mar. 1978, p. 606-24. 
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Não mais que trinta dias da publicação do Documento de Trabalho e a escassos 

quatorze dias da abertura da III Conferência Geral de Puebla, falece inesperadamente no 

dia 28 de setembro 1978 o Papa João Paulo I. Sua prematura morte fez com que, outra 

vez, Puebla fosse suspensa até a eleição do novo papa.  

Entre os papabilis, o conclave de outubro de 1978 elegeu o cardeal polonês e 

arcebispo de Cracóvia Karol Wojtyła, primeiro não italiano após séculos, que assumiu o 

nome de João Paulo II. Após a eleição do Papa, ficou definido que a III Conferência 

aconteceria de 28 de janeiro a 13 de fevereiro de 1979. Dias depois, o Papa acede à ideia 

de assisti-la pessoalmente – o que João Paulo I não pretendia –, confirmando o tema e a 

sede da conferência definidos por seus antecessores.  

Um longo e sinuoso caminho foi percorrido do anúncio da III Conferência até as 

antevésperas de sua realização. Foram pouco mais de dezoito meses de preparação: 

reuniões, estudos, consultas e harmonização de tendências dentro e fora da Igreja  

amalgamadas ao longo de toda a preparação e apresentadas em dois textos oficias 

preparatórios e uma centena de estudos concomitantes. Essa tensão que subjazia em todo o 

processo de preparação de Puebla terá espectro palpável durante a realização da 

Conferência e, sobretudo, no Documento Conclusivo. 

2  A realização da Conferência e a elaboração do Documento Conclusivo  

Após sucessivas e inesperadas alterações de datas, bem como a complexa 

preparação que lhe secundou, finalmente a III Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano estava em vias de ser realizada. A cidade de Puebla de Los Angeles tornava-se 

o ambiente para onde convergia a atenção de Igreja e de significativa parcela da sociedade 

civil.298 Em alguns setores eclesiais, via-se a esperança de verem confirmadas posições de 

uma Igreja alinhada ao Reino de Deus e a transformação das estruturas injustas na linha de 

Medellín.299 Em outros, o latente desejo de retificação e condenação de posturas da Igreja, 

mormente aquelas ligadas à Teologia da Libertação.300  

                                                      
298Cf. CHEMELLO, Jaime. O contexto de Puebla. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 9, n. 44, 1979, p. 142; 

DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 582. 
299Cf. LIBÂNIO, João Batista. Nas pegadas de Medellín: as opções de Puebla. Cadernos de Teologia pública, 

São Leopoldo, Unisinos, ano 5, v. 37, 2008, p. 7; DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de 

sangue e esperança. v. III, São Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 514. 
300Cf. COMBLIN, Joseph. Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois, São Leopoldo, ano 5, v. 36, 

2008, p. 23; PLUMENN, Humberto. Aspectos sociológicos do documento de Puebla. In: ______; CÂMARA, 

Helder (et. al). Puebla: contribuições para a leitura. Petrópolis: Vozes, 1980, p. 9-13. 
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A abertura oficial da Conferência Geral do CELAM estava prevista para domingo, 

28 de janeiro de 1979, com o discurso de João Paulo II. Ele, que havia externado seu 

desejo de participar da Conferência, chegou três dias antes à América Latina, passando 

por Santo Domingo indo ao México e, por fim, às Bahamas. Tratava-se de sua primeira 

viagem intercontinental, um dos primeiros atos do seu pontificado e a segunda visita de 

um papa ao continente latino-americano. Seus gestos, palavras e ações ao longo desses 

cinco dias tiveram reflexos ao longo da Conferência de Puebla e particularmente no 

Documento Conclusivo. 

 João Paulo II partiu de Roma em 25 de janeiro de 1979. Já na sua saída, ainda no 

aeroporto de Roma, atestava que seu objetivo ao visitar a América Latina era tomar parte 

da III Conferência Geral dos bispos latino-americanos e caribenhos. Por isso, ele se 

colocava sob a proteção da Virgem Maria, na esteira de tantos outros missionários. 

Rogava que as questões pastorais, à luz do Vaticano II e da complexa situação político-

social da continente latino-americano, fossem discernidas e tratadas com vistas a fecundar 

a América Latina com o anúncio do Evangelho. Nas palavras do próprio pontífice:  

“O Papa empreende esta viagem para tomar parte, com os seus Irmãos 

Bispos, na Terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, 

que se realizará em Puebla. Ali serão tratados problemas importantes, 

relativos à ação pastoral do Povo de Deus, a qual, à luz do Concílio 

Vaticano II, deve ter presentes as complexas situações sócio-políticas 

locais, para derramar nelas os fecundos fermentos do anúncio evangélico. 

O Papa irá a Puebla para ajudar e ‘confirmar’ (cf. Lc, 22, 32) os seus 

irmãos Bispos.301 

O bispo de Roma, nos seis dias em que permaneceu no continente latino-americano 

durante essa visita, fez trinta e quatro pronunciamentos, entre homilias, saudações e 

discursos. Destes, sete foram realizados na República Dominicana. Outros vinte e cinco 

foram feitos no México, entre as cidades de Puebla, Oaxaca, Cidade do México e 

Guadalajara. Ainda foram feitos outros dois na América Central, aos bispos e ao povo em 

geral. Entre tantas alocuções, singular destaque teve a mensagem de abertura da III 

Conferência, a qual motivou sua viagem e para a qual ele veio fazer a abertura, tomar 

parte e, em certa medida, tentar norteá-la. 

 A mensagem de abertura da Conferência de Puebla foi pronunciada na tarde do dia 

28 de janeiro, no Seminário Palafoxiano, cenário da Conferência. João Paulo II fez um 

                                                      
301JOÃO PAULO II. Discurso do Santo Padre ao iniciar a sua viagem apostólica à América Latina. 

Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1979/january/documents/hf_jp-

ii_spe_19790125_america-latina-partenza.html>. Acesso em: 4 abr. 2017 (22h12). 
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extenso pronunciamento302, dividido em três partes, nomeadamente: Mestres da Verdade, 

Sinais e Construtores da Unidade, e Defensores e Promotores da Dignidade. O pontífice 

atestava que se tratava de “uma hora histórica para a Igreja na América Latina”303 que se 

ligava às outras duas Conferências Gerais e mais “estritamente à II Conferência de 

Medellín, cujo décimo aniversário se comemora”.304Servir-lhes-iam de marco teórico as 

conclusões de Medellín, – seus acertos e seus erros –, o instrumentum laboris e a 

Evangelii Nuntiandi, verdadeiro testamento espiritual de Paulo VI. 

 Na primeira parte do discurso, intitulada Mestres da Verdade, o Papa exortou seus 

irmãos no Episcopado a “vigiar pela pureza da doutrina [...] que, junto com o anúncio do 

Evangelho, é o primeiro e insubstituível dever do pastor, mestre da fé”.305 Nesse sentido, o 

papa acena aos prelados três níveis de defesa da verdade: Jesus Cristo, a missão da Igreja 

e o homem. Ele diz que é imperioso que se anuncie a “verdade sobre Jesus Cristo”306 em 

oposição a releituras ideológicas “resultado de especulações teóricas mais que de 

autêntica meditação do Evangelho”.307 No mesmo tom, afirma que se anuncie a verdade 

sobre “a missão da Igreja”308 contra uma aversão à instituição eclesial. Por fim, advertiu 

os bispos de que, no presente e no futuro da evangelização da América Latina, deve-se 

anunciar a verdade “sobre o homem”309 e contra o pseudo-humanismo.310  

A segunda parte do texto, proporcionalmente a menor, intitulava-se Sinais e 

Construtores da Unidade. Para o Papa, o serviço pastoral à verdade só tem pleno sentido 

por um fiel apostolado da unidade.311 Desse modo, exorta à unidade entre os bispos, 

particularmente os presentes na Conferência. Em consequência disso, exige deles unidade 

com os “presbíteros, religiosos e leigos”.312 Não deixa, por fim, de admoestar sobretudo a 

                                                      
302Cf. JOÃO PAULO II. Discurso inaugural pronunciado no Seminário Palafoxiano de Puebla de Los Angeles. 

In: CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América Latina. 

14. ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 13-33. 
303JOÃO PAULO II. Discurso Inaugural pronunciado no Seminário Palafoxiano de Puebla de Los Andes. In: 

CELAM. Conclusões da conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América Latina. 14. 

ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 13. 
304JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 14. 
305JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 14. 
306JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 14. 
307JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 17. 
308JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 19. 
309JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 22. 
310Cf. JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 23. 
311 Cf. JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 24. 
312JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 25 
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vida religiosa consagrada, para que se evite um magistério paralelo e exige uma certa 

obediência dos leigos aos legítimos pastores.313  

Defensores e Promotores da Dignidade foi o título dado à última parte do discurso 

do bispo de Roma. Nesse aspecto, ele salientou que “por um autêntico compromisso 

evangélico”314 a Igreja deve empenhar-se na defesa e promoção da dignidade humana e no 

compromisso com os mais necessitados, combatendo toda forma de injustiça em vista da 

libertação do homem.315 Finalizando o discurso, o pontífice assinalou que priorizassem, no 

plano pastoral, ao longo dos dias de reflexão na Conferência, a família, a juventude e  as 

vocações sacerdotais e religiosas.316  

O discurso inaugural de João Paulo II repercutiu em várias latitudes dentro da 

plenária da III Conferência. As reações a ele foram diversas. De um lado, refletia a 

apreensão da Cúria Romana em relação à ação da Igreja na América Latina a partir das 

opções de Medellín.317 A ácida negação de releituras da pessoa de Jesus Cristo, a 

acentuada consideração sobre a natureza da missão da Igreja, o insistente apelo à verdade 

sobre o homem, bem como a exortação aos religiosos a não se configurarem um 

magistério paralelo e a exigência de obediência aos pastores da parte do laicato, 

confirmam essa posição de desconfiança e emprestam força a um grupo mais à direita do 

episcopado latino-americano.  

Todavia318, seu discurso, sobretudo na terceira parte, reiterava com insofismável 

lucidez a gravidade do problema social da América Latina, e a Igreja, diante dessa 

realidade, por um imperativo evangélico, não poderia ficar indiferente. Perita em 

humanidade, ela teria a missão de contribuir decisivamente para a defesa da dignidade e 

da promoção humana, verdadeira tarefa libertadora. Confirma-se assim outra postura 

eclesial, na linha de continuidade do Vaticano II e de Medellín, que habitava o universo 

interno de Puebla. Ao mesmo tempo, tornava-se mais explícito ainda o clima polarizado 

que perpassou a elaboração do Documento Final da Conferência.  

                                                      
313 Cf. JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 25 
314JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 27. 
315Cf. JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 28-9. 
316 JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 32-3. 
317Cf. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro a 

Aparecida. São Paulo: Paulus. 2007,p. 28-9; cf.______.Visita do papa à AL: chaves de leitura. Revista 

Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 39, fasc. 153, mar. 1979, p. 14-8. 
318 Cf. BETTO, Frei. Diário de Puebla. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 60-1; DUSSEL, Enrique. 

De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III, São Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 585. 
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Para além das interpretações a ele conferidas, o discurso do Papa foi evidenciado 

no Documento Final de Puebla. Ele forjou o arcabouço do primeiro capítulo da segunda 

parte do Documento Conclusivo que pretendeu iluminar, à luz da doutrina cristã, do 

magistério eclesiástico e da tradição da Igreja na América Latina, as opções 

evangelizadoras para o continente. De igual modo, essa alocução introdutória do Papa será 

citada trinta e oito vezes ao logo do Documento Final, mais do que todos os outros 

pronunciamentos dele nos dias em que esteve na América Latina, três vezes mais do que 

Medellín (onze vezes), a quem pretendia celebrar dez anos, e mais do que o Documento de 

Trabalho (quatro vezes), que, em tese, servira de substrato para o trabalho dos bispos na 

Conferência. Não menos importante e decorrente do discurso de João Paulo II, Juventude 

tornar-se-ia urgência na evangelização319, e a Família, o principal centro de evangelização, 

lugar de comunhão e participação.320 

No dia seguinte ao discurso inaugural do papa, os trabalhos efetivos da III 

Conferência seguiram seu curso sob a custódia de uma tríplice presidência, a exemplo do 

que ocorrera em Medellín. Dirigiam a Conferência o prefeito da Congregação para os 

Bispos e presidente da CAL, o cardeal Sebastião Baggio, o cardeal arcebispo de Fortaleza 

e presidente da Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) e do CELAM, Aloísio 

Lorscheider, e o arcebispo da Cidade do México, Dom Ernesto Corripio y Ahumada. O 

secretariado-geral da Conferência ficou sob a responsabilidade do arcebispo coadjutor de 

Medellín, Dom Alfonso López Trujillo, secretário-geral do Conselho Episcopal Latino-

Americano. 

 A dinâmica de trabalho da Conferência seguiu o esquema previsto. Na manhã de 

29 de janeiro, Dom Aloísio Lorscheider instalou as atividades com uma alocução 

introdutória. Durante sua exposição, o prelado recordou os dois anos em que a 

Conferência foi gestada. Em todo esse processo, buscava-se aprofundar o que significava 

no “contexto latino-americano evangelizar hoje e amanhã”.321 De igual modo, atestou que 

o Documento de Trabalho, entregue aos participantes, era apenas um “instrumento de 

ajuda à criatividade”322, dirimindo o mal-estar gerado com o discurso do Papa, que não 

                                                      
319 Cf. CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América 

Latina. 14. ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 1132. 

320Cf. CELAM. Conclusões da conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América 

Latina. 14. ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 565. 
321LORSCHEIDER, Aloísio. Alocução introdutória da III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. 

In: CELAM. Conclusões da conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América Latina. 

14. ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 49. 
322 LORSCHEIDER, Aloísio. Op.cit., p. 50. 
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tinha muita sintonia com o referido texto. Destacando pontos positivos e negativos da 

realidade, o presidente da Conferência indagou sobre qual conteúdo evangélico deveria 

ser proclamado na América Latina e concluiu que a evangelização deveria ser feita de 

forma que respondesse o mais urgente problema desse continente, que “é a defesa ou a 

proclamação da dignidade da pessoa humana, a proclamação dos direitos fundamentais 

do homem na América Latina, à luz de Jesus Cristo”.323 Para tal fim, dever-se-ia 

evidenciar a atuação em alguns ambientes mais prementes, como família (mulher), 

juventude, indígenas, camponeses, mundo operário, afro-americanos e os meios de 

comunicação social.324 

O discurso do cardeal arcebispo de Fortaleza foi efusivamente ovacionado. 

Proporcionalmente às saudações que recebeu foram as críticas que logrou. De um lado, 

houve quem percebesse nele uma interpretação autorizada do discurso de João Paulo II 

com um acento latino-americano.325 De outro, havia aqueles que mitigavam o valor do 

discurso, dissociando-o das palavras do pontífice e atestando que ele já havia sido 

preparado antes de o Papa pronunciar-se e que o conteúdo desse discurso não indicaria 

“nenhuma vontade de interpretar as brilhantes palavras do pastor supremo da Igreja. 

[Eram] simplesmente dois textos que se completavam e começaram a orientar os trabalhos 

da assembleia.”326 Outra vez, o clima polarizado que envolveu toda a preparação e o 

ambiente imediato da III Conferência confirmava-se nas reações ao discurso do cardeal.  

Após a palestra do presidente do CELAM, foram apresentados a dinâmica de 

trabalho e o regulamento para a III Conferência. O regulamento havia sido preparado por 

uma equipe do CELAM e aprovado por Roma. A dinâmica de trabalho fora organizada 

pelos sacerdotes Andres Vela, S.J., e José Marins, teólogo brasileiro. Na metodologia, 

entre outras coisas, estava prevista inicialmente a formação de comissões provisórias e 

nominais para o estudo do temário proposto. Seriam grupos de, no máximo, dezoito 

membros, reunidos em vinte equipes. Após a eleição dos temas pelas várias comissões, 

seriam coligidos os assuntos que norteariam a redação do Documento Conclusivo da 

Conferência.  

                                                      
323LORSCHEIDER , Aloísio. Op.cit., p. 53. 
324Cf. LORSCHEIDER, Aloísio. Op.cit., p. 54. 
325 Cf. BETTO, Frei. Diário de Puebla. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 63; DUSSEL, Enrique. 

De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 587. 
326CELAM. Reflexiones sobre Puebla. 2. ed. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/ Ediciones 

Paulinas, s/d, p. 7. 
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Desse ponto em diante, os membros da Conferência, por afinidade, indicariam três 

comissões das quais gostariam de participar. Cada comissão somaria, no máximo, vinte 

membros. Cada grupo teria um moderador e dois redatores eleitos livremente, desde que 

fossem bispos. Em um primeiro momento, os bispos fariam uma redação preliminar sobre 

os textos a partir do que conheciam sobre o assunto, sem consulta a qualquer bibliografia 

especializada. Essa redação, ao final, seria apresentada às outras comissões do grupo 

temático, em um intercâmbio (grade) de ideias para enriquecer o tema, preparando uma 

segunda redação. Em seguida, a totalidade do texto seria lida pelos participantes, votada, 

discutida em plenária, e seriam apresentadas emendas necessárias e possíveis. Desses 

adendos, seria feita uma última redação, a qual seria submetida à votação final de partes e 

do todo do texto elaborado. 

A essa proposta de esquema houve reações por parte dos bispo e sugestões de 

alterações para melhorar o andamento dos trabalhos. Entre elas, uma transferiu à plenária 

episcopal o direito de eleger uma comissão de articulação, de modo que não mais cabia à 

presidência nomeá-la.327 Assim, foram eleitos para essa comissão, que tinha a função de 

coligir os textos e oferecer ferramentas para uma redação aprofundada do Documento 

Final, os seguintes membros: Dom Juan Flores, bispo de La Vega, República Dominicana; 

Dom Luis Barbarén, bispo prelado de Cimbote, Peru; Dom Luciano Mendes de Almeida, 

bispo auxiliar de São Paulo; Dom Marcos McGrath, arcebispo de Panamá; e Dom Justo 

Oscar Laguna, bispo auxiliar de Santo Isidro, Argentina.328 Destes, Luis Barbarén, Juan 

Flores e Marcos McGrath haviam trabalhado na elaboração do Documento de Consulta, 

sendo que o último era o único que também participara da Conferência de Medellín.  

Associado a esses cinco membros das comissões havia, ainda, um numeroso grupo 

de homens e mulheres que compunham a plenária da III Conferência. Eram trezentos e 

sessenta e quatro membros entre bispos, peritos, leigos, religiosos e não católicos que 

tinham a missão de representar a Igreja da América Latina durante a Conferência. Em 

relação à Medellín, eram cento e quinze membros a mais. Desse grupo, vinte e um eram 

cardeais, sessenta e seis, arcebispos, cento e trinta e um, bispos, oitenta, presbíteros, entre 

religiosos e seculares. Os religiosos eram dezesseis, somados treze mulheres e três 

                                                      
327 Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 587; CELAM. Reflexiones sobre Puebla. 2. ed. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del 

CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 7; BETTO, Frei. Diário de Puebla. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1979, p. 72; KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes 

temas. 1a parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 30. 
328 Cf. COMBLIN, Joseph. Puebla: vinte anos depois. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, n. 31, maio-ago. 

1999, p. 213. 
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homens; os leigos eram trinta e três. Os observadores não católicos eram cinco, e outros 

cinco eram diáconos permanentes. Os camponeses eram quatro, e a mesma quantidade era 

de indígenas.329 Desse total, somente os bispos podiam votar e serem votados, 

especificamente cento e oitenta e sete330 deles tinham esse direito.331  Tratava-se, segundo 

Dussel, de uma reunião pensada, desde o princípio, como uma reunião de bispos, com 

“exclusão dos demais carismas”332, embora houvesse sessenta representantes de outros 

ministérios eclesiais, inclusive diáconos permanentes, camponeses e indígenas que não 

estavam em Medellín.  

Sob a eleição desses membros da III Conferência, assim como toda a preparação de 

Puebla, repousam fagulhas de uma tácita tensão. Os bispos, segundo os critérios 

estabelecidos pela Santa Sé, elegeriam por maioria simples seus representantes a partir da 

quantidade de bispos de cada Conferência Nacional. No caso do Brasil, embora todos os 

bispos fossem passíveis de receberem votos, cada regional da CNBB indicou entre três a 

sete nomes, totalizando cinquenta e quatro candidatos preferenciais a serem delegados a 

Puebla. Entres eles, trinta e sete foram eleitos na 16a Assembleia Ordinária da Conferência 

Nacional.333  

                                                      
329Cf. ALMEIDA, Luciano Mendes. Dom Luciano fala sobre Puebla. Vida Pastoral, jan.-jul. 1979. Disponível 

em: <http://www.vidapastoral.com.br/artigos/entrevistas/dom-luciano-fala-sobre-puebla>. Acesso em: 20 mar. 

2017 (15h48); GODOY, Manoel. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano. In: PASSOS, João 

Décio; SANCHEZ, Wagner Lopes (Orgs.) Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 

2015, p. 213. 
330 Número de delegados com direito a voto em Puebla: Antilhas, 4; Argentina, 16; Bolívia, 5; Brasil, 37; 

Colômbia, 14; Costa Rica, 1; Cuba, 1; Chile, 6; Equador, 6; São Salvador, 1; Guatemala, 3;Haiti, 1; Honduras, 1; 

México, 17; Nicarágua, 1; Panamá, 2; Paraguai, 2; Peru, 10; Porto Rico, 1; República Dominicana, 2; Uruguai, 

2; Venezuela, 6; e 12 nomeados pelo papa. Disponível em: <http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1979/01/26/2/#>. 

Acesso em: 17 abr. 2017 (18h17). 
331Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a 

parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 47. 
332DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 518. 
333Cf. CNBB. Eleição dos delegados à III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla. 

Comunicado Mensal, abr. 1978, p. 293: Bispos brasileiros delegados a Puebla: Eleitos no primeiro escrutínio, 

por maioria absoluta: Dom Ivo Lorscheiter, Valfredo Tepe, João Batista Przyklenk, Afonso Niehuesu, Bonifácio 

Piccinini, Paulo Eduardo Ponte, Luciano Mendes de Almeida, Agnelo Rossi, José Freire Falcão, Miguel Fenelon 

Câmara, Gilberto Lopes, Eugênio de Araújo Sales, Avelar Brandão Vilela, Serafim F. Araújo, Geraldo 

Fernandes, Paulo Evaristo Arns, Vicente Scherer, Pedro Feldato, Moacyr Grechi, Maximo Biennés, Dom 

Alberto Gouveia Ramos, Nivaldo Monte, Jaime Coelho, Adrianno Hypolito, Arcangelo Cergua, Cândido Padin, 

Milton Corrêa Pereira, Hélder Câmara, Orlando Dotti e José Ângelo Neto. Eleito no segundo escrutínio: Antônio 

do Carmo Cheuiche. Eleitos no terceiro escrutínio: Fernando Gomes dos Santos, Jaime Henrique Chemello, 

Karl Joseph Romer. Eleitos no quarto escrutínio: Quirino Adolfo Schmitz e Geraldo Maria Moraes Penido. No 

sexto escrutínio: Antônio Afonso Miranda. Suplentes eleitos no sexto escrutínio, com maioria absoluta, 

descritos em ordem de precedência: Clemente Jose Isnard; Alano Pena e David Picão. Suplentes eleitos no 

sétimo escrutínio, também descritos em ordem de precedência: Albano Bortoletto Cavallin, Aloísio Sinésio 

Bonh, José Maria Pires, José Gonçalves da Costa, Luiz Gonzaga Fernandes, Marcelo Pinto Carvalheira e 

Claudio Hummes.  
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 Desse grupo de eleitos, oito haviam participado, por indicação pontifícia ou por 

eleição, da Conferência de Medellín: Dom Avelar Brandão Vilela, Dom Eugênio de 

Araújo Sales, Dom Vicente Scherer, Dom Hélder Câmara, Dom Geraldo Penido, Dom 

Fernando Gomes do Santos, Dom José Freire Falcão, Dom Nivaldo Monte e Dom Geraldo 

Fernandes. Associava-se a eles, por razão de oficio, Dom Aloísio Lorscheider, que foi 

presidente da Conferência de Puebla e esteve em Medellín. Entre os eleitos, Dom José 

Maria Pires e Dom José Gonçalves da Costa haviam participado da II Conferência, mas 

não tomaram parte da terceira por ocuparem apenas a condição de suplência nas 

votações.334  

Os sacerdotes, os leigos e os diáconos que estiveram em Puebla vieram da 

indicação de uma tríplice lista elaborada por cada Conferência Episcopal da América 

Latina e Caribe, cabendo ao CELAM acolhê-los e encaminhá-los à Santa Sé, que, por sua 

vez, ratificaria ou não os indicados. O mesmo princípio imprimiu-se ao nome dos peritos e 

dos religiosos. Os primeiros seriam sugeridos e aprovados pelas Conferências Nacionais, 

submetidos ao escrutínio do CELAM e da Sé Romana, que acataria ou não a sugestão dos 

bispos. Os segundos, os religiosos, seriam indicados pela Conferência Latino-Americana 

dos Religiosos (CLAR) e também estariam sob o juízo de suas instâncias superiores, 

mencionadas acima. Esse processo fez com que muitos nomes sugeridos pelos organismos 

do episcopado local não fossem aceitos, muitos religiosos e clérigos fossem rechaçados e 

um grande número de bispos e peritos fossem convocados diretamente pela Cúria 

Romana.  

A exclusão quase total de teólogos da libertação da qualidade de peritos335 e a 

inclusão de membros da assembleia nomeados diretamente por Roma336 emprestavam 

força ao já aludido clima de tensão e enfrentamentos que ladeava muitos passos da III 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. Vinte e cinco anos 

depois da Conferência de Puebla, sobre a eleição dos membros e do regulamento,  Dom 

López Trujillo, expoente de uma ala mais à direita do espectro eclesial naquele contexto, 

                                                      
334 Para obter essas informações, cruzou-se a lista de eleitos citada por: Cf. também: BEOZZO, José Oscar. A 

Igreja do Brasil: de João XXIII a João Paulo II. De Medellín a Santo Domingo. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 

154-8; KLOPPENBURG, Boaventura. Revista Eclesiástica Brasileira, v. 28, fasc. 3, set. 1968, p. 623; e 

CNBB. Eleição dos delegados à III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla. 

Comunicado Mensal, Abr. 1978, p. 293. 
335 Cf. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro a 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007, p. 29; PORTES, Antônio Carlos Iankosi. O compromisso cristão com a 

transformação social nos documentos das assembleias Geral de Medellín e Puebla. São Paulo: Pontifícia 

Universidade Católica, 2010, p. 78. 
336 Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Loyola, 

1983, p. 576-7. 
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tentando justificar a escolha dos peritos, confirmava a tese de que a Conferência se 

organizara mais em vista das expectativas do Vaticano do que da realidade própria da 

América Latina: 

A Santa Sé aprovou as diversas modalidades do Regulamento da 

Conferência, o critério de participação para as Conferências Episcopais, 

os convidados, com e sem direito ao voto, os peritos, os religiosos, as 

religiosas e os leigos. Estava bem claro que se tratava de uma 

Conferência dos Bispos, convocada pelo Papa, a quem depois seria 

submetido o Documento, e de modo algum os Bispos podiam relegar a 

sua própria responsabilidade. Em síntese, no que se refere aos peritos, foi 

disposto que se aprovassem somente aqueles que obtivessem o placet das 

mesmas Conferências. A respeito dos teólogos que não foram 

convidados, foi apresentado este critério absolutamente lógico.337 

 Para além da celeuma em torno dos que foram eleitos, esse numeroso grupo de 

peritos, bispos, arcebispos, religiosos e religiosas, após fazer reformulações no 

regulamento da III Conferência e eleger a comissão de articulação, passou a um processo 

de análise do temário apresentado pela presidência. Em comissões, chamadas de 

transitórias, os prelados estudaram um amplo esquema geral com o objetivo de escolher 

aquelas mais prementes à questão evangelizadora na América Latina. Tal esquema estava 

dividido em quatro núcleos, a saber: realidade pastoral; reflexão doutrinária; destinatários 

e agentes da evangelização; e meios de evangelização. Esses núcleos se subdividiram em 

temas e subtemas, alcançando a marca de cento e doze tópicos a serem tratados.338 

As conclusões das omissões transitórias foram entregues à comissão articuladora, 

que alocou os temas em cinco núcleos, os quais foram apresentados por Dom Luciano 

Mendes de Almeida339, bispo auxiliar de São Paulo, votados e, de maneira surpreendente, 

unanimemente340 aprovados por toda a plenária como esquema-base para a redação do 

texto. Os núcleos eram assim nomeados: visão pastoral da realidade latino-americana; 

reflexão doutrinária (desígnio de Deus sobre a realidade da América Latina); 

                                                      
337TRUJILLO, Alfonso López. A 25 anos de distância da III Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano em Puebla. Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_ 

councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20040212_trujillo-puebla_po.html>. Acesso em: 17 abr. 2017 

(16h09). 
338Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a 

parte. Bogotá: Oficina de Prensa y Publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 29. 
339Cf. ASSIS, Margarida Drumond. Dom Luciano, especial Dom de Deus. Rio de Janeiro: EDUCAM, 2010, p. 

296. 
340CELAM. Reflexiones sobre Puebla. 2. ed. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones 

Paulinas, s/d, p. 9; BETTO, Frei. Diário de Puebla. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 76; 

KLOPPENBURG, Boaventura. Op.cit., s/d, p. 31; AGOSTINI, Nilo. As conferências episcopais: América 

Latina e Caribe. Aparecida: Santuário, 2007, p. 44. 
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evangelização na América Latina: comunhão e participação; a Igreja evangelizadora e 

missionária hoje e no futuro da América Latina.  

Esses núcleos incorporavam vários temas que foram confiados a vinte e uma 

comissões341, doravante compostas por livre escolha dos interessados, que tinham a 

responsabilidade de redigir um esboço preliminar para ulteriores discussões. Curiosa na 

formação dessas novas comissões foi a convivência e trabalho entre Dom Hélder Câmara, 

caracterizado como avançado, com Alfonso López Trujillo e o brasileiro Luciano Duarte, 

arcebispo de Aracaju, tidos como reacionários, na mesma comissão que tratava de 

evangelização e promoção humana.342 Jocosamente, Dom Hélder testemunha a esse 

respeito em suas circulares: 

Quando D. Luciano Duarte [bispo sergipano, notório conservador] se 

inscreveu em Evangelização e Promoção Humana, meio brincando, meio 

sério, eu disse: “Então, também vou neste” todos riram, a começar por D. 

Luciano. Graças à Graça Divina, vivemos em clima em que cada um tem 

confiança de dizer seu pensamento inteiro, na certeza de ser respeitado. 

Claro que divergíamos e peleamos, mas como irmãos.343  

Do trabalho extenuante e dedicado dessas comissões despontou a primeira redação 

do Documento elaborado pelos bispos. Tratava-se de um texto com aproximadamente cem 

páginas. Nele, expunha-se “a ideia central do tema de cada uma das vinte e uma 

                                                      
341 Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 627: Comissões e temas da III Conferência: Primeira comissão, tema: Visão de pastoral e da 

realidade; Segunda comissão, tema: Cristo, centro da história; Terceira comissão, tema: a Igreja; Quarta 

comissão, tema: A dignidade do homem; Quinta comissão, tema: Evangelização, destino universal e critérios; 

Sexta comissão, tema: Evangelização e promoção humana; Sétima comissão, tema: Evangelização, cultura e 

religiosidade; Oitava comissão, tema: Evangelização, ideologia e política; Nona comissão, tema: Família; 

Décima comissão, tema: Comunidades Eclesiais de Base, paróquia, Igreja particular, comunhão da Igreja 

universal; Décima primeira comissão, tema: Ministério hierárquico; Décima segunda comissão, tema: Vida 

consagrada; Décima terceira comissão, tema: Leigos; Décima quarta comissão, tema: Pastoral vocacional; 

Décima quinta comissão, tema: Oração, sacramentos, liturgia, piedade popular; Décima sexta comissão, tema: 

Catequese, testemunho, educação, meios de comunicação; Décima sétima comissão, tema: Diálogo para a 

comunhão e participação; Décima oitava comissão, tema: Opções preferenciais pelos pobres; Décima nona 

comissão, tema: Opção preferencial pelos jovens; Vigésima comissão, tema: Ação com os construtores da 

sociedade pluralista; Vigésima primeira comissão, tema: Ação com a sociedade nacional e internacional.  
342 Cf. COMBLIN, Joseph. Puebla, vinte anos depois. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, n. 31, maio-ago., 

1999, p. 216. FERREIRA, Rafael Leite. Revelando os bastidores: as cartas circulares de Dom Hélder Câmara e 

os conflitos internos na Conferência de Puebla (1979). PARALLELUS, Recife, ano 3, n. 6, jul.-dez. 2012, p. 

237. Disponível em: <http://www.unicap.br/ojs/index.php/paralellus/article/view/218>. Acesso em: 20 abr. 2017 

(14h34); ASSIS, Margarida Drumond. Dom Luciano, especial Dom de Deus. Rio de Janeiro: EDUCAM, 2010, 

p. 302. 
343CÂMARA, Hélder. 7ª carta circular de D. Hélder Câmara, 31 de jan./1 de fev. de 1979, apud FERREIRA, 

Rafael Leite. Revelando os bastidores: as cartas circulares de Dom Hélder Câmara e os conflitos internos na 

Conferência de Puebla (1979). PARALLELUS, Recife, ano 3, n. 6, jul.-dez. 2012, p. 237. Disponível em: 

<http://www.unicap.br/ojs/index.php/paralellus/article/view/218>. Acesso em: 20 abr. 2017 (14h34). 
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comissões”.344Após essa primeira redação, os textos foram confrontados por equipes 

transversais (grades), em que cada comissão expunha as ideias centrais de seu texto, 

ouvindo as considerações sobre ele por membros de outras equipes, o enriqueciam. Do 

coligido dessas informações, despontou uma segunda redação do texto, com cento e 

oitenta e sete páginas que copilavam as sugestões e colaborações das reuniões transversais 

(grades) entre as comissões. 

Essa segunda versão foi objeto de mais um intercâmbio (grade) entre as comissões 

e foi artigo de uma sondagem feita à plenária da assembleia para exprimir a opinião geral 

dos membros da conferência.345 Nessa votação de sondagem, todos os presentes, e não 

somente os bispos, podiam manifestar-se em relação aos assuntos tratados pelas diversas 

comissões. Nesse espírito, o texto produzido pela segunda comissão, alocado no primeiro 

núcleo do temário definido pela Conferência, intitulado “Cristo, centro da história”, foi o 

que recebeu o maior número de votos de favoráveis (91), dando a entender que o texto 

estava palatável aos participantes. A comissão treze que refletia sobre os leigos, recebeu a 

mais expressiva quantidade de votos modificativos (98); o texto da comissão, onze que 

versava sobre o ministério hierárquico, recebeu cinquenta votos, atestando que ele não 

correspondia aos anseios dos presentes e precisava ser revisto e melhorado. O texto que 

versava sobre ação na sociedade internacional e nacional, redigido pela vigésima primeira 

comissão, foi o que sofreu o maior número de abstenções. Em um plano geral, todas as 

comissões receberam votos modificativos e contrários ao seu estilo de redação.  

Essa sondagem servia apenas para demonstrar os rumos e interesses gerais que a 

assembleia esperava de cada texto. Os votos modificativos foram incorporados à  segunda 

redação, que, por sua vez, foi submetida a um plenário geral de debates sobre o texto. As 

regras346 para o debate eram de inscrições antecipadas e a discussão dos temas seria pelos 

núcleos aos quais estavam alocados. Cada intervenção deveria ser feita por escrito e 

entregue à imprensa e à secretaria.  Não poderiam estender-se por mais de três minutos, e 

                                                      
344 Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 594. 
345Cf. CELAM. Reflexiones sobre Puebla. 2. ed. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del 

CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 10; KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: 

CELAM. Puebla: grandes temas. 1a parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones 

Paulinas, s/d, p. 38; DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São 

Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 596. 
346Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a 

parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 39. 
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eram vedadas manifestações como palmas e contestações. Bem mais do que um debate, 

eram alocuções sobre os diversos temas. 

Essas intervenções assumiam posturas diversas, e a parte sobre a visão pastoral da 

realidade latino-americana foi duramente criticada. Falou-se sobre a parte doutrinal, 

particularmente da cristologia. Sobre a Igreja, houve algumas intervenções, sobretudo na 

questão da relação entre Igreja popular e Igreja institucional. Ao todo, foram feitas “180 

intervenções orais, além de uma quantidade de intervenções escritas sobre os temas das 21 

comissões”.347 

No ínterim entre as discussões nas comissões transversais e a plenária, brotou a 

consciência de que o Documento Final da Conferência precisaria de um núcleo 

introdutório e outro conclusivo. A juízo da assembleia, cada comissão elegeria um 

representante. Os vinte e um eleitos escolheriam quatro redatores, que seriam incumbidos 

de apresentar um texto que atendesse a essas exigências. Esse novo núcleo recebeu o título 

sob o dinamismo do Espírito: “Opções pastorais”. Seus redatores foram: Francisco de 

Borja Valenzuela, bispo de San Filipe, Chile; Dom Luis Manresa, bispo de 

Quezaltenango, Guatemala; Roman Arrieta, bispo de Tilarán, Costa Rica; e o arcebispo de 

São Paulo, Paulo Evaristo Arns.348  

Findada a plenária de debates, despontou uma terceira redação do texto, que estava 

sendo gestado em Puebla. Ele foi submetido a apreciação e votação. Dessa vez, somente 

os bispos com direito a voz e voto fizeram parte desse trabalho. Foram cento e oitenta e 

sete bispos, mas apenas cento e oitenta e quatro votaram.349 Os textos elaborados nessa 

nova redação foram aprovados, com exceção da segunda parte do texto redigido pela 

primeira comissão, que tratava da visão de pastoral e da realidade, intitulado contexto 

histórico e cultural. Ele recebeu sessenta e nove votos contrários, pouco mais de um terço 

do total, sendo remetido para uma reelaboração a uma comissão composta pelos cardeais 

                                                      
347CELAM. Reflexiones sobre Puebla. 2 ed. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones 

Paulinas, s/d, p. 11. 
348 Cf. BETTO, Frei. Diário de Puebla. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 96; KLOPPENBURG, 

Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a parte. Bogotá: Oficina de 

prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 36. 
349Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 532-4. 
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Avelar Brandão Vilela, Raúl Francisco Primatesta e pelos bispos Germán Schimitz, 

M.S.C, José Roble e Pedro Rubiano.350 

 Não obstante a aprovação quase total do material apresentado pelos bispos, houve 

uma parcela significativa que recebeu muitos votos negativos, como é o caso do que 

versava sobre a realidade pastoral, com cinquenta e sete; o da opção pelos pobres, 

quarenta e três; as opções pastorais, trinta e oito; e a visão histórica, trinta e um. Outros 

ainda receberam grande margem de votos modificativos, como foi o caso do texto sobre 

evangelização e libertação, com setenta e seis; o texto sobre a dignidade humana, com 

setenta e cinco ou, ainda, o acerca da vida consagrada, com oitenta e sete; Por fim, o que 

tratava das CEBs recebeu sessenta e quatro propostas de mudanças.351 Esses dados 

revelam que temas cadentes como libertação, entendimento histórico da atuação da Igre ja 

e CEBs geravam profunda inquietação e posições distintas sobre a missão evangelizadora 

na América Latina e no Caribe.  

Ante tantas sugestões de modos de alteração, uma verdadeira bricolagem foi 

executada para açambarcar tantas posições. As comissões foram exortadas a compilar 

esses votos modificativos por assuntos afins e transformá-los em um único modo com as 

ideias centrais e incorporadas nos textos.352 Entre os modos, dois em particular foram 

levados à plenária. Um acrescia três parágrafos sobre a vida secular (615-617) ao texto e 

outro versava sobre a teologia da libertação. O primeiro foi incluso na íntegra. O segundo 

retirou do texto um trecho “que parecia dar respaldo a teologia da libertação em seu 

conjunto e em seus aspectos constitutivos”.353 Contiguamente a essa votação, a comissão 

de articulação harmonizou, sem extrair sentido, todos os relatórios em um único texto, os 

quais foram revistos pelas diversas comissões e submetidos à votação final do texto 

completo. Foram 178 votos favoráveis e um voto em branco. Já não eram mais permitidos 

votos modificativos. Desse ponto, de modo provisório, o texto foi entregue aos bispos, 

restando ainda esperar a aprovação final do documento que seria conferido por João Paulo 

II. 

                                                      
350Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: 

grandes temas. 1a parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 46; 

Cf. BEOZZO, José Oscar. Puebla e a realidade latino-americana. In: ______; SANTOS, Beni dos; Boff, 

Leonardo et. al. Puebla: análise, perspectivas, interrogações. São Paulo: Paulinas, 1979, p. 10. 
351Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 532-4. 
352Cf. CELAM. Reflexiones sobre Puebla. 2. ed. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del 

CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 11. 
353KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a 

parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 39. 
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Sob a avaliação da Cúria Romana, o Documento Final de Puebla passou por uma 

última redação, a qual reelaborou a numeração do texto, que passou de 1069 para 1310. 

Essa alteração da quantidade de parágrafos deu-se devido a todos passarem a ter um 

número próprio diferente do que constava no Documento Final. Outras mudanças 

ressaltaram questões de estilos e, no entendimento de comentadores, o desejo de precisar 

alguns termos.354 As alterações geraram reações adversas em vários níveis.355 

Por fim, em 23 de março de 1979, exatos trinta e oito dias do encerramento oficial 

de Puebla, na Festa do santo leigo,  ordenado arcebispo de Lima, que tornou o grande  

defensor dos povos indígenas no século XVI, Toribio de Mongrovejo, o Papa João Paulo 

II aprovou definitivamente o texto. Essa aprovação veio acompanhada por um uma 

mensagem do papa exortando os bispos a verem nas conclusões “um grande passo avante 

na missão essencial da Igreja, na missão de evangelizar”.356 Doravante, cabia ao 

episcopado recepcionar e abalizar em suas dioceses o conteúdo do Documento Conclusivo 

da III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano.  

2.1 O conteúdo do Documento Conclusivo da III Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano  

As Conclusões da III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e 

caribenho, organizadas ao longo dos mais de quinze dias de reunião, despontaram como 

síntese de esforços colossais de redatores, bispos e peritos em apresentar à América Latina 

e ao mundo um instrumental de “inspiração para a caminhada da Igreja [...] no 

continente”.357 São mais de trezentas páginas358 que coligem, amalgamam e, por vezes, 

justapõem e contradizem aquilo que os bispos ambicionavam como pressupostos de uma 

evangelização no presente e no futuro da América Latina.  

O arcabouço final das conclusões de Puebla, após quatro redações, aprovação pelos 

bispos e ratificação oficial do Papa João Paulo II, veio a público em março de 1979, na 

festa do padroeiro do episcopado latino-americano Toribio de Mongrovejo. Ele é 

                                                      
354Cf.KLOPPENBURG, Boaventura. Op.cit., p. 39. 
355LIBÂNIO, João Batista. O significado e a contribuição da Conferência de Puebla. Medellín, n. 80, 1994, p. 

97. 
356CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América Latina. 

14. ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 9. 
357SANTOS, Beni. Introdução a uma leitura do documento a partir da opção preferencial pelos pobres. In: 

CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América Latina. 14. 

ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 57. 
358 Cf. CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América 

Latina.14. ed. São Paulo: Paulinas, 2009 (doravante, DP). 



88 

 

organizado em cinco partes: visão pastoral da realidade; o desígnio de Deus sobre a 

América Latina; evangelização na Igreja da América Latina; a Igreja missionária a serviço 

da evangelização; e sob o dinamismo do espírito. Trata-se dos cinco temas gerais eleitos 

pelos bispos na abertura da Conferência, trabalhados pelas vinte e duas comissões, que 

deram corpo ao Documento Final.  

A primeira versão oficial do Documento apresentada pelo CELAM359, além das 

cinco partes, agrega ao seu texto a carta de aprovação de João Paulo II, bem como o 

discurso que ele fizera na abertura da Conferência e sua homilia na Basílica de Nossa 

Senhora de Guadalupe. Associaram-se ao texto, ainda, a apresentação do triunvirato que 

presidiu a assembleia e a mensagem dos bispos ao povo latino-americano. No Brasil, 

houve inicialmente um texto provisório, publicado pela Paulinas no final de fevereiro de 

1979360, seguido no mesmo ano por uma edição oficial, pela mesma editora, com a mesma 

estrutura do Documento do CELAM.361 Atualmente, o texto está na décima quarta edição, 

também pela Paulinas, e possui, além do conteúdo da primeira versão, um texto 

introdutório elaborado pelo teólogo Beni do Santos, atual bispo emérito de Lorena, e um 

índice remissivo com mais de quatrocentos verbetes.  

Puebla assume a metodologia pastoral de Medellín: ver-julgar-agir.362 Sua 

perspectiva, no entanto, difere da Conferência de 1968. Medellín, por razões já aludidas 

no capítulo precedente, em cada um dos dezesseis relatórios incorpora em seu próprio 

bojo o tríplice esquema metodológico. Em Puebla, no entanto, cada uma (ou mais de uma) 

das cinco partes do texto associam-se a uma das três vertentes desse método.363 Ressalva-

se, no entanto, que embora no plano geral o Documento tenha sido pensado à luz desse 

método, a terceira parte, que versa sobre a evangelização da América Latina, alo ja uma 

lógica interna nos moldes do mesmo método. 

A primeira parte das Conclusões de Puebla, na perspectiva do método ver-julgar-

agir, atém-se a analisar a realidade latino-americana quanto a aspectos da evangelização. 
                                                      
359CELAM. Conclusões da conferência de Puebla: Evangelização no presente e no futuro da América Latina. 

Disponível em: <http://www.celam.org/conferencias_puebla. Php>. Acesso em: 27 abr. 2017 (13h18). 
360CELAM. Evangelização no presente e no futuro da América Latina: conclusões da III Conferência de 

Puebla, 27-01 a 13-02 de 1979 (Texto provisório). São Paulo: Paulinas, 1979. 
361CELAM. Evangelização no presente e no futuro da América Latina: conclusões da III Conferência de 

Puebla, 27-01 a 13-02 de 1979. São Paulo: Paulinas, 1979. 
362Cf. BOFF, Leonardo. Puebla: ganhos, avanços, questões emergentes. Revista Eclesiástica Brasileira. 

Petrópolis, v. 39, fasc. 153, mar. 1979, p. 50; SANTOS, Beni. Introdução a uma leitura do documento a partir da 

opção preferencial pelos pobres. In: CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla: evangelização no 

presente e no futuro da América Latina. 14. ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 5; LIBÂNIO, João Batista. O 

significado e a contribuição da Conferência de Puebla. Medellín, ano 81, 1995, p. 98. 
363Ver, 1a parte; julgar, 2a parte; e agir, 3a, 4a e 5a partes. 
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A segunda, à luz da fé e da tradição da Igreja universal e latino-americana, busca apontar 

luzes para o discernimento dessa realidade. As terceira, quarta e quinta partes 

apresentaram opções pastorais para intervir na realidade factual do continente. Essa 

unidade, contudo, não exime o texto de uma série de frases, adversativas, justaposições, 

repetições e até contradições sobre o próprio conteúdo. Nesse sentido atesta Leonardo 

Boff: 

Não é supérfluo conscientizar o fato que se trata de um documento de 

bispos, vazado em vários gêneros literários, com páginas, às vezes, de 

verdadeira alquimia semântica: há partes de grande ressonância profética; 

Há outras cujo registro é analítico; há outras ainda com “frequência” 

discursiva magisterial e por fim, vigora comumente, o estilo específico 

dos bispos que é pastoral, indicador de pista de ação.364 

 Sob a égide desse método que busca atestar unidade ao Documento de Puebla, a 

primeira parte do Documento, intitulada “Visão pastoral da realidade”, insere-se no 

universo do ver. Ela aponta, em quatro capítulos, um histórico da evangelização na 

América Latina, sua situação atual e as tendências de evangelização no futuro. Essa parte 

do Documento foi arquitetada pela primeira das vinte e duas comissões que se formaram 

dentro da dinâmica de trabalho interno da III Conferência. Tinha em suas fileiras o cardeal 

brasileiro Avelar Brandão Vilela, arcebispo primaz do Brasil, na condição de 

coordenador, e os bispos Carlos Parteli, arcebispo de Montevidéu, Uruguai, e Germán 

Schimitz, M.S.C., bispo auxiliar de Lima, Peru, como redatores. Associados a eles, outros 

doze membros completariam o grupo365, entre os quais menciona-se Dom Leônidas 

Proaño, bispo de Riobamba, Equador. Deve-se dizer ainda que a segunda parte desse 

texto, por ser vista por uns como um “diagnóstico pessimista e por outros com um pálido 

reflexo da bem mais trágica realidade do continente”366, foi rejeitada com sessenta e nove 

non placet durante a votação de sondagem realizada em 11 de fevereiro durante a 

assembleia367, sendo reelaborada por uma comissão especial, como já se aludiu.  

Quanto ao conteúdo, esta primeira parte amalgama suas ideias em quatro capítulos. 

O primeiro apresenta a história da evangelização na América Latina desde as origens até a 

                                                      
364 BOFF, Leonardo. Puebla: ganhos, avanços, questões emergentes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, 

v. 39, fasc. 153, mar. 1979, p. 50. 
365Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a 

parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 32. 
366BARTH, Renato Poblete. Crônica de Puebla. Medellín: teología y pastoral para América Latina, v. XV, n. 58-

59, jun.-set. 1989, p. 56. 
367 Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 632. 
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atualidade, narrada sob a consciência das contradições culturais e políticas368 que esse 

processo histórico gerou.369 O segundo capítulo, mais extenso, apresenta um diagnóstico 

sociocultural da realidade da América Latina e do Caribe apontando as esperanças370 ao 

lado de desafios estruturais, econômicos, sociais e políticas”371 que revelam novas e 

concretas “feições de Cristo, o Senhor”.372 De igual modo, prossegue o Documento, há 

limites como a violação dos direitos civis e trabalhistas, as guerrilhas, a economia 

neoliberal, a doutrina de segurança nacional e as ideologias marxistas que afastam o 

homem dos valores cristãos.373 A raiz profunda desses elementos aloja-se, entre outros, 

conforme o Documento de Puebla, no sistema econômico que não visa a uma sociedade 

justa, na desvalorização internacional dos pequenos países, na dependência econômica, na 

corrida armamentista, na falta de reformas agrárias estruturais e na crise de valores 

morais.374 Por fim, os bispos falaram da questão da demografia e criticaram a postura 

antinatalista de alguns governos.375 

 Nos dois capítulos finais dessa primeira parte, os bispos pontuaram o cenário 

religioso e os desafios futuros da evangelização na sociedade latino-americano. No 

primeiro campo, apontaram as mudanças da sociedade376, o clamor das comunidades pela 

justiça377,  as estruturas eclesiais e os diversos carismas378, como o cenário principal em 

que se move a evangelização na atualidade. Com vistas ao futuro da evangelização, os 

bispos querem, entre outras coisas, contribuir para uma sociedade justa, pautada por 

mudanças estruturais que garantam a libertação integral.379 No universo eclesial, 

reforçaram a independência da Igreja face às estruturas de poder como vetor de sua 

credibilidade de ação e de seu compromisso com os pobres380 bem como advogaram por 

uma evangelização que priorizasse a proclamação da boa-nova, a pastoral urbana, a 

                                                      
368 DP, n. 5, 10. 
369 DP, n. 7, 9, 12. 
370Cf. DP, n. 17-26. 
371 DP, n. 30. 
372 DP, n. 32. 
373 Cf. DP, n. 41-50. 
374 Cf. DP, n. 63-70. 
375 Cf. DP, n. 71. 
376 Cf. DP, n. 76-82 
377 Cf. DP, n. 87-109. 
378 Cf. DP, n 110-125. 
379 Cf. DP, n. 127-141. 
380 Cf. DP, n. 142-149. 
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unidade eclesial, a formação de agentes de pastoral, as CEBs e os meios de comunicação 

social.381 

Acerca dessa primeira parte do Documento, em seus quatro capítulos, várias 

considerações despontaram. Do ponto de vista positivo, a capacidade de revisitar a 

história da América Latina e de descrevê-la, não apenas como ação episcopal, mas como 

fruto da atuação de homens e mulheres, leigos e religiosos ilustres e anônimos.382 

Comentam alguns teólogos383 que alocar a história, no princípio do Documento, 

constituiu-se outrossim uma verdadeira conquista, pois brotava a consciência de que a 

compreensão da própria história era viés para uma evangelização eficaz. Não obstante 

essa opção, o texto negligencia qualquer menção aos mártires da história recente da Igreja 

na América Latina que, por suas opções pastorais de promover a luz do evangelho e a 

dignidade de muitos sofredores, tiveram suas vidas ceifadas. Trata-se de um dos silêncios 

de Puebla, na expressão de João Batista Libânio.384 Por fim, na dimensão do contexto 

sociocultural, embora descrevesse com acuidade a realidade, notam-se parcimoniosas 

análises das causas.385 

Os desígnios de Deus sobre a América Latina são o título da segunda parte do 

Documento de Puebla, que se assenta, sob a égide do método ver-julgar-agir, na 

perspectiva do julgar (critérios para ver a realidade). A segunda parte é, 

proporcionalmente, a mais extensa de todo o texto: possui quatrocentos parágrafos 

distribuídos em quase cem páginas. O texto que agora confere corpo à segunda parte do 

Documento Conclusivo foi redigido por sete comissões. A essas comissões pertenciam, 

entre outros, na condição de moderadores, nomes como o dos cardeais Pablo Muñoz da 

Vega, arcebispo de Quito, Equador, e Raúl Francisco Primatesta, arcebispo de Córdoba, 

Argentina, além de bispos e arcebispos como Dom Luciano Duarte, arcebispo de Aracaju 

e Cândido Padin, bispo de Bauru. Entres os relatores dessas comissões estavam, para citar 

                                                      
381Cf. DP, n. 150-161. 
382Cf. BEOZZO, José Oscar. Puebla e a realidade latino-americana. In: ______; Boff, Leonardo; (et. al). Puebla: 

análise, perspectivas, interrogações. São Paulo: Paulinas, 1979, p. 13. 
383Cf. HOORNAERT, Eduardo. O despertar para a história no documento de Puebla. In: CÂMARA, Hélder; 

PLUMENN, Humberto (et. al). Puebla: contribuições para a leitura. Petrópolis: Vozes, 1980, p. 14-7; DUSSEL, 

Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 

514; BEOZZO, José Oscar. Puebla e a realidade latino-americana. In: ______; Boff, Leonardo (et. al). Puebla: 

análise, perspectivas, interrogações. São Paulo: Paulinas,1979, p. 15. 
384Cf. LIBÂNIO, João Batista. Nas pegadas de Medellín: as opções de Puebla. Cadernos de Teologia pública, 

São Leopoldo: Unisinos, ano 5, v. 37, 2008, p. 19-20. 
385 Cf. BEOZZO, José Oscar. Puebla e a realidade latino-americana. In: ______; Boff, Leonardo et. al. Puebla: 

análise, perspectivas, interrogações. São Paulo: Paulinas. 1979, p. 11. 
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apenas os brasileiros, Dom Jaime Chemello, bispo de Pelotas e Dom José Freire Falcão, 

arcebispo de Teresina.386 

Unidos a esses nomes havia um séquito de membro que totalizavam cento e duas 

pessoas, divididas em unidades menores de, no máximo, dezessete membros e, no 

mínimo, de doze. Nesse grupo, cabe acenar que estava também Dom Hélder Câmara.387 A 

votação realizada em 11 de fevereiro sobre os textos escritos por essas comissões aprovou 

todos os relatórios dessa parte. Isso não a isentou de votos modificativos, sendo que a 

maioria dos pedidos de alteração foi sobre o tema de Cristo como centro da história: os 

critérios e sinais da evangelização e a dignidade humana.388  

O conteúdo dessa segunda parte dividiu-se em dois capítulos: conteúdo da 

evangelização e a definição do que é evangelizar. O primeiro, moldado pela estrutura do 

discurso de João Paulo II na abertura da III Conferência, anunciou três verdades centrais 

da evangelização: o Cristo, a Igreja e o homem.389 O segundo buscou ser uma palavra 

clara e esperançosa sobre o que é a evangelização, qual sua dimensão universal e os 

critérios e sinais que lhe manifestam autenticidade. 

Sobre o Cristo, diz o capítulo primeiro do Documento Conclusivo, ele tem de ser 

anunciado, sem equívocos, em sua encarnação e divindade.390 Presente desde a Criação391, 

Cristo, por sua encarnação, anunciou o Reino de Deus392 e, em sua morte, “encarnou o 

clamor de libertação de todos os homens”.393 Por sua ressurreição, permanece entre 

humanidade na Eucaristia, na palavra proclamada e nos pobres394, e tornou-se sinal da 

implantação do Reino de Deus no centro da história humana.395 Nesse fato reside o 

mistério a ser anunciado na América Latina como instrumento de renovação do homem.396 

O Espírito Santo, infundido pelo ressuscitado nos discípulos, renova e transforma a 

                                                      
386Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a 

parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 32-3. 
387 Cf. FERREIRA, Rafael Leite. Revelando os bastidores: as cartas circulares de Dom Hélder Câmara e os 

conflitos internos na Conferência de Puebla (1979). PARALLELUS, Recife, ano 3, n. 6, jul.-dez. 2012, p. 237. 

Disponível em: <http://www.unicap.br/ojs/index.php/paralellus/article/view/218>. Acesso em: 20 abr. 2017 

(14h34); COMBLIN, Joseph. Puebla, vinte anos depois. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, n. 31, maio-

ago. 1999, p. 216. 
388 Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de Sangue e Esperança. v.III, São Paulo: Loyola, 

1983, p.623. 
389 Cf. DP, n. 166, 1670 169. 
390 Cf. DP, n. 175, 177. 
391 Cf. DP, n. 182. 
392 Cf. DP, n.150-161. 
393DP, n. 194. 
394DP, n. 195-194 
395 DP, n.197. 
396DP, n. 197. 
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humanidade, bem como assume o que há de bom nas diversas culturas.397 Assim, o Deus 

revelado por meio de Cristo e sua atuação na humanidade pelo Espírito Santo são a raízes 

últimas da comunhão e da participação que a Igreja chama para realizar e na qual 

expressa-se o mistério da Evangelização.398 

A Igreja, por sua vez, é o instrumento pelo qual o “Evangelho de Cristo ressoou em 

nossas terras”.399 Ela tem a missão de anunciar e converter-se ao Reino de Deus, que 

cresce na história sob o influxo do Espírito Santo400. Na América Latina, prossegue o 

texto, a partir do Concílio e particularmente em Medellín, acentuou-se a imagem bíblica 

da Igreja povo de Deus peregrino.401 Ela, nesse continente, apresenta-se como família de 

Deus402, povo Santo403 e peregrino404, conduzido sob a autoridade de Cristo.405 Enquanto 

realidade histórica e socialmente estruturada, a Igreja, após a II Conferência, encarnou 

uma nova forma de exercício da autoridade, guiada pela linha da colegialidade.406 As 

CEBs, parte desse processo histórico, advertem os bispos, deve colocar-se sob a chancela 

da Igreja institucional sob o risco de, ao não fazer isso, degenerar em anarquia ou elitismo 

fechado407, um dos problemas da Igreja popular e dos magistérios paralelos408. Assim, a 

Igreja nesse continente deve configurar-se como povo enviado, particularmente 

profético409; servidora de todos, especialmente dos sofredores410, sinal de comunhão411 e 

construtora da história.412 Maria, por fim, é a mãe e o modelo da Igreja413, signo do 

serviço eclesial na América Latina.414 

A visão cristã sobre o homem como viés na América Latina para a construção de 

uma sociedade mais humana415 é o conteúdo do terceiro tópico deste capítulo. A 

evangelização, por esse motivo, deve apresentar, no presente e no futuro, uma palavra 

                                                      
397DP, n. 198-200. 
398DP, n. 211-219. 
399 DP, n. 221. 
400 DP, n. 222-231. 
401 DP, n. 233-234. 
402 DP, n. 238-250. 
403 DP, n. 250-253. 
404DP, n. 254. 
405 DP, n. 257. 
406 DP, n. 260. 
407 DP, n. 261. 
408 DP, n. 262. 
409 DP, n. 267. 
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414DP, n. 300-303. 
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clara sobre a dignidade humana, contribuindo para retificar e integrar visões inadequadas 

(determinista, psicologista, economicista, humanista e ateia) sobre o homem difundidas 

nesse continente.416 Diante dessas visões, diz o Documento, convém proclamar a 

dignidade própria de todos os homens, sem distinção ou acepção, bem como o valor 

inalienável da vida.417 Associa-se a isso o imperativo de garantir a liberdade integral do 

homem418 e assegurar, ante a violação da dignidade que se alastra na América Latina, a 

igualdade de todos, não obstante a diversidade de sexo, cultura e raça.419 

Essa primeira parte do segundo capítulo é profundamente marcada pelo discurso de 

João Paulo II. Esse fragmento, além de ser forjado sob o tríplice aspecto do discurso do 

pontífice – a verdade sobre Cristo, a Igreja e homem –, associa ao seu bojo um quarto das 

trinta e oito citações desse discurso presentes em todo o Documento Conclusivo. Assim, 

as preocupações de João Paulo II por uma ortodoxia ganhavam visibilidade dentro do 

Documento Final, e as três verdades enunciadas pelo papa tornavam-se a tríade doutrinal 

de Puebla.420 As desconfianças em torno das reflexões cristológicas latino-americanas421 

fizeram com que esse capítulo se moldasse, em certa medida, em uma desarticulação com 

a realidade latino-americana da época e, consequentemente, uma dissociação da reflexão 

teológica que nesse período se forjou no continente422, acentuando aspectos de uma 

“cristologia tradicional, presente nos Documentos oficiais do Magistério eclesiástico até o 

Concílio Vaticano II”.423 No que tange os aspectos eclesiológicos, recobrou-se o mesmo 

espírito que fora aplicado à cristologia. Não se trata de uma síntese das atividades 

eclesiais vividas no continente e de uma reflexão concernente a esse novo modo de ser 

Igreja, mas, antes, de “reafirmar certos aspectos da doutrina eclesiológica e da disciplina 

eclesial, que se sentem ameaçados”.424 Não obstante, como é marca característica de todo 

Documento de Puebla, sua não homogeneidade permitiu perceber, em meio à cristologia e 

                                                      
416 DP, n. 308-314. 
417 DP, n. 316-320. 
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420Cf. LORSCHEITER, Ivo. Puebla na caminhada da Igreja latino-americana. Teocomunicação, Porto Alegre, 
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Petrópolis, v. 39, fasc. 153, mar. 1979, p. 54. 
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PLUMENN, Humberto (et. al). Puebla: contribuições para a leitura. Petrópolis: Vozes, 1980, p. 23. 
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Petrópolis, v. 39, fasc. 153, mar. 1979, p. 113. 
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à eclesiologia, traços de uma reflexão comprometida ou em busca de compromisso com 

Cristo e uma Igreja encarnada na vida e nas vicissitudes da humanidade.425 

O segundo capítulo da segunda parte do Documento Conclusivo de Puebla versou 

sobre a evangelização. Partiu-se da constatação de que hoje se passa por um difícil 

momento na evangelização426, e por isso é necessário explicitar “o sentido da 

evangelização, sua dimensão universal, como também os critérios e sinais que lhe 

manifestam autenticidade”.427 Assim, a evangelização deve anunciar Jesus Cristo, morto e 

ressuscitado, que oferece a salvação a todos428, associado à promoção humana em seus 

aspectos de desenvolvimento e libertação.429 A evangelização, de igual modo, destina-se a 

todos os povos e procura a universalidade do gênero humano.430 Os critérios e sinais de 

autenticidade da evangelização residem no anúncio da Sagrada Escritura, na fé do povo, 

no Magistério da Igreja e no trabalho teológico que traduz de maneira clara as questões da 

fé.431 De igual modo, algumas atitudes conferem autenticidade à evangelização, como a 

comunhão eclesial, o discernimento sobre a presença do Espírito nas culturas, a edificação 

das comunidades, o anúncio da verdade que gera vida ao homem, o amor preferencial 

pelos pobres e a santidade do evangelizador.432  

Nesse sentido, a evangelização das culturas, prossegue o Documento, é uma das 

tarefas atuais do processo evangelizador.433A Igreja na América Latina, desse modo, deve 

ter como meta de ação a transformação evangélica da cultura.434 Para tanto, deve conhecer 

do ponto de vista técnico e afetivo a “cultura, suas crises e desafios históricos e 

solidarizar-se, em consequência disso, com ela no seio de sua história”.435 Alguns desafios 

impõem-se à evangelização das culturas, tais como: uma cultura universal que nega as 

outras culturas436 e as grandes cidades que  impulsionam esse modelo cultural437, bem 

como o secularismo ateu438 e as estruturas de pobreza incompatíveis com a fé cristã.439 

                                                      
425Cf. ZILLES, Urbano. Reflexões sobre a cristologia de Puebla. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 9, n. 44, 

1979, p. 167 ss; HORTAL, Jesús. As eclesiologias de Puebla. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 9, n. 44, 1979, 

p. 194-200. 
426Cf. DP, n. 342, 346. 
427DP, n 347. 
428Cf. DP, n. 350-353. 
429Cf. DP, n. 355-361. 
430Cf. DP, n. 362. 
431 Cf. DP, n. 370-377. 
432 Cf. DP, n. 378-384. 
433Cf. DP, n. 386. 
434Cf. DP, n. 395. 
435DP, n. 397. 
436 Cf. DP, n. 420. 
437 Cf. DP, n. 429-433. 
438 Cf. DP, n. 434. 
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Ante esses desafios, a Igreja estimula o progresso da cultura, mas questiona o não respeito 

à  pluralidade cultural.440 

O texto de Puebla segue apontando categorias, além da cultura, que necessitam ser 

um  espaço de nova evangelização, a saber: a religiosidade popular; a libertação e a 

promoção; e, por fim, as ideologias e a política. A primeira exige uma evangelização que 

aprofunde o espírito do Vaticano II.441 A libertação e a promoção humana relativas à 

evangelização, diz o Documento, assentam-se sobre a lídima tradição da Doutrina social 

da Igreja que defende a dignidade da pessoa e sua “libertação de todas as servidões do 

pecado pessoal e social, [...] que transvia o homem e a sociedade [...]”.442 A Igreja deve, 

por isso, colaborar para garantir a libertação de todos os ídolos.443 Por fim, a política e as 

ideologias apareceram como lugar de evangelização porque a “Igreja quer evangelizar a 

totalidade de existência humana”.444 No campo político, a política partidária é nicho dos 

leigos, e aos diversos ministérios eclesiais cabe o compromisso da formação política. 

Rechaça, por fim, nesse universo, qualquer forma de violência política (guerrilhas, 

sequestros, torturas etc.)445 e exorta ao discernimento sobre as ideologias presentes na 

América Latina e os sistemas que nelas se inspiram, particularmente o liberalismo 

capitalista446, o marxismo coletivista447 e a doutrina de segurança nacional.448 

Sobre este capítulo, percebe-se em especial a clara influência da Evangelli 

Nuntiandi para definir a evangelização.449 Das noventa e seis citações da Carta Encíclica 

de Paulo VI no Documento de Puebla, quarenta e duas encontram-se nesse fragmento. Seu 

conceito basilar, portanto, aplicado à realidade latino-americana, deriva e insere-se na 

perspectiva de um anúncio amplo de Cristo que visa, também, à libertação integral do 

homem.450 Agregou-se a esse conceito a evangelização da cultura, temática cara ao 

episcopado argentino.451Associam-se a esse fragmento as três grandes condenações do 

                                                                                                                                                                      
439 Cf. DP, n. 437. 
440 Cf. DP, n. 427. 
441 Cf. DP, n. 461a-469. 
442 DP, n. 482. 
443 Cf. DP, n. 491-506. 
444 DP, n. 515. 
445Cf. DP, n. 531-534. 
446 Cf. DP, n. 542a. 
447Cf. DP, n. 443b. 
448Cf. DP, n. 447c. 
449Cf. LORSCHEITER, Ivo. Puebla na caminhada da Igreja latino-Americana. Teocomunicação, Porto Alegre, 

v. 9, n. 44, 1979, p. 183. 
450Cf. LIBÂNIO, João Batista. O significado e a contribuição da conferência de Puebla. Medellín: teología y 

pastoral para América Latina, v. 21, n. 81, mar. 1995, p. 90-2. 
451Cf. COMBLIN, Joseph. Puebla, vinte anos depois. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, n. 31, maio-ago. 

1999, p. 216. 
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Documento de Puebla: liberalismo capitalista, marxismo coletivista e a doutrina de 

segurança nacional. 

Na perspectiva do método ver-julgar-agir, sob a qual apresenta-se a conteúdo do 

Documento Conclusivo, o “agir” é formado pelas três partes finais do texto, a saber: 

evangelização na América Latina (terceira parte), Igreja missionária a serviço da 

evangelização na América Latina (quarta parte) e opções pastorais (quinta parte).452 Por 

seu turno, essas partes são subdivididas em vários capítulos internos, nove ao todo. São 

setecentos e quarenta e sete parágrafos que compõem esse fragmento do Documento. Os 

textos que agora conferem corpo a essas três partes do Documento Conclusivo de Puebla 

foram redigidos por treze comissões.  

Nas fileiras dessas comissões estavam vários bispos, arcebispos, cardeais, peritos e 

leigos. Entre os moderadores, figuravam alguns nomes, como os dos cardeais Juan 

Landázuri Ricketts, arcebispo de Lima, Peru; Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo 

e Juan Carlos Aramburu, arcebispo de Buenos Aires, Argentina, para citar apenas alguns. 

Na função de relatores, entre tantos, estavam os bispos brasileiros Jaime Luiz Coelho, 

bispo de Maringá, e Walfredo Tepe, bispo de Ilhéus, além do paraguaio Luiz A. Meyer, o 

único leigo a ocupar essa função durante a Conferência.453 Somados todos os membros, 

essas comissões tinham duzentos e vinte participantes. 

Os textos dessas comissões, na votação de 11 de fevereiro, que objetivava projetar 

uma visão geral do que os bispos pensavam sobre os textos construídos pelas várias 

equipes, foram todos aprovados, tendo o maior número de placet (cento e sessenta e três 

de cento e oitenta e quatro votantes) o texto elaborado pela décima quarta comissão sobre 

o tema comunicação social, que hoje ocupa os atuais números 1063-1095 do Documento 

Conclusivo.454 No outro extremo, de um total de cento e oitenta e dois votantes, o texto 

redigido pela décima oitava comissão, intitulado “Opção preferencial pelos pobres”, 

recebeu quarenta e três votos negativos e cinquenta e seis modificativos.455 Todos os 

                                                      
452Cf. SANTOS, Beni. Introdução a uma leitura do documento a partir da opção preferencial pelos pobres. In: 

CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América Latina. 14. 

ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 58. 
453Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a 

parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 32-3. 
454Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 632. 

455Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v.III. São Paulo: Loyola, 

1983, p. 632. 
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outros receberam inúmeros votos modificativos e contrários, sem jamais atingir o limite 

de dois terços, necessários para uma reelaboração 

O conteúdo dessa parte, que se nomeou como “agir” do Documento Conclusivo, é 

amplo. A primeira parte, evangelização na América Latina – terceira no plano geral do 

Documento –, versa sobre a Igreja que evangeliza, buscando a comunhão e a participação 

a partir de alguns centros evangelizadores, a saber: família, as CEBs e as paróquias.456 

Sobre a família, atestava o Documento, “trata-se de um traço primordial da cultura latino-

americana”457 que atravessa mudanças e dificuldades na atualidade458 [...] em decorrência 

desse fato é necessário envidar todos os esforços para evangelizá-la por intermédio de 

uma acurada pastoral da família.459 A Igreja, as CEBs, a paróquia e outros movimentos, 

com suas características e particularidades na vivência do Evangelho, devem ser, no 

horizonte da evangelização, promovidas, orientadas, formadas e, no caso das paróquias, 

renovadas.460  

Os evangelizadores, na perspectiva da comunhão e da participação, são os agentes 

nesses centros, a saber: o ministério hierárquico (padres, bispos e diáconos)461, a vida 

consagrada462, os institutos seculares463, o laicato (e suas organizações)464, as mulheres465 e 

a pastoral vocacional.466 Tais agentes, embora sabendo que é Deus quem faz a 

evangelização crescer, devem acercar-se de elementos que favoreçam a comunhão e o 

serviço aos irmãos (participação).467 Servem-se para isso de meios como: a liturgia468, a 

oração particular469, a piedade popular470, o testemunho471, a catequese472, a educação473 e 

a comunicação social.474 De igual modo, segundo as conclusões de Puebla, “o diálogo 

                                                      
456Cf. DP, n. 565. 
457DP, n. 570. 
458Cf. DP, n. 571-581. 
459Cf. DP, n. 590. 
460Cf. DP, n. 648-649. 
461 Cf. DP, n. 658-720. 
462Cf. DP, n. 721-773. 
463 Cf. DP, n. 774-776. 
464 Cf. DP, n. 777-833. 
465 Cf. DP, n. 834-849. 
466 Cf. DP, n. 850-891. 
467 Cf. DP, n. 893. 
468 Cf. DP, n. 896-903;916-931;938-951. 
469 Cf. DP, n. 904-909;932-934;952-958. 
470 Cf. DP, n. 910-915;935-937; 959-963. 
471 Cf. DP, n. 964-976. 
472 Cf. DP, n. 977-1050. 
473 Cf. DP, n. 1012-1062. 
474 Cf. DP, n. 1063-1095. 
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ecumênico entre as religiões e com os não crentes, com vistas à comunhão, devem ser 

vistas como  áreas de participação para o anúncio universal da salvação”.475 

 Um segundo fragmento dessa parte do Documento de Puebla, nomeado Igreja 

Missionária a serviço da evangelização na América Latina – a quarta parte do Documento, 

no plano geral –, trata das prioridades da Igreja no continente para a evangelização, a 

saber: a opção pelos pobres e pela juventude476, bem como a ação da Igreja junto aos 

construtores da sociedade em nível nacional e internacional.477 A primeira opção 

assentava sobre a tradição da Igreja na América Latina, pós-Concílio Vaticano II e 

Medellín478, e era um imperativo do Evangelho.479 Assim, os bispos comprometeram-se a 

denunciar os mecanismos geradores de injustiças e apoiar ações que fomentassem a 

transformação de mentalidades e as estruturas injustas.480 A opção pela juventude 

justificava-se pela confiança e pelo potencial evangelizador e transformador da juventude, 

por isso o compromisso em formar e acompanhar os jovens.481 Nessa mesma linha, a ação 

social da Igreja junto a sociedade pluralista insere-se na perspectiva de colaborar por meio 

do anúncio da boa-nova, mediante uma radical conversão à justiça e ao amor, para 

transformar, a partir do seu íntimo, as estruturas da sociedade pluralista, para que 

respeitassem e promovessem a dignidade da pessoa humana. Por fim, a ação em favor da 

pessoa na sociedade nacional e internacional repousa sobre a defesa da dignidade humana 

e a promoção da justiça.482 

 Essas duas partes do Documento de Puebla repousavam sua base reflexiva sobre a 

questão da comunhão e da participação. Sob esse conceito, apresentavam-se centros, 

meios e agentes para uma evangelização marcada pelo compromisso e corresponsabilidade 

de todos. Já no Instrumentum laboris, despontava a ideia de comunhão e libertação. Ela, 

em certa medida, tem seu lugar no Documento Final devido à perspicácia de Dom Aloísio 

Lorscheider, que, como responsável final do Documento de Trabalho483, a introduziu em 

sua redação. Tal reflexão já era feita na Igreja do Brasil, particularmente no Regional Sul 

                                                      
475DP, n. 1096. 
476Cf. DP, n. 1132. 
477 Cf. DP, n. 1133. 
478 Cf. DP, n. 1134. 
479 Cf. DP, n. 1141. 
480 Cf. DP, n. 1153 ss. 
481 Cf. DP, n. 1186. 
482 Cf. DP, n. 1256. 
483 Cf. COMBLIN, Joseph. Puebla: vinte anos depois. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, ano 31, maio-

ago. 1999, p. 211; DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São 

Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 570. 
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II da CNBB484, e assumida por toda a Conferência Nacional  dos Bispos do Brasil em sua 

preparação para Puebla. Como atestou Libânio, foi “pela influência do episcopado 

brasileiro que a ‘boa notícia do Reino’ recebeu o enfoque de comunhão e participação”.485 

Esse conceito, deve-se dizer, foi assumido, ao lado de outros, como chave de interpretação 

para as Conclusões de Puebla.486 

Um terceiro fragmento dessa parte do Documento de Puebla, intitulado “O 

dinamismo do Espírito: opções pastorais” – a quinta parte do Documento, no plano geral –

, pretendia  ser  a  síntese conclusiva do texto final. Trata-se de um fragmento curto e 

conciso (dezesseis parágrafos) que despontou ao final da primeira metade da 

Conferência487, redigido por uma comissão especialmente eleita para isso. Sua primeira 

redação foi rechaçada, e uma segunda versão foi refeita e incorporada ao texto final.488 O 

conteúdo apresentava as opções dos bispos por uma Igreja sacramento de comunhão, 

servidora e missionária no processo evangelizador.489 O planejamento pastoral490, 

outrossim, é o caminho para a execução desse ideário, que já apresentava sinais de 

esperança e alegria na evangelização do continente.491 

Grosso modo, o conteúdo de Puebla é amplo e complexo. Ele, em suas cinco 

partes, busca, à luz dos desafios da Igreja na América Latina, guiado pela tônica da 

comunhão e da  participação, apresentar opções para a evangelização no presente e no 

futuro do continente. Nessa mesma perspectiva, apresenta-se o uso pastoral da Bíblia, nas 

Conclusões de Puebla, como instrumento avalizado da evangelização no presente e no 

futuro da Igreja da América Latina.  

3  A Conferência de 1979 e as orientações pastorais para o uso da Bíblia 

As conclusões de Puebla em seu amplo e denso Documento Conclusivo é marco 

significativo da laboriosa missão que os representantes do episcopado latino-americano 

empreenderam naqueles primeiros meses de 1979. Elas catalisaram todo o esforço de uma 

                                                      
484 Cf. GRINGS, Dadeus. Dinamismo em Puebla. Teocomunicação., Porto Alegre, v. 9, n. 44, 1979, p. 202. 
485LIBÂNIO, João Batista. O significado e a contribuição da Conferência de Puebla. Medellín: teología y 

pastoral para América Latina, v. 21, n. 81, mar. 1995, p. 93. 
486 CELAM. Reflexiones sobre Puebla. 2. ed. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones 

Paulinas, s/d, p. 38 ss. 
487Cf. KLOPPENBURG, Boaventura. Génesis del documento de Puebla. In: CELAM. Puebla: grandes temas. 1a 

parte. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones Paulinas, s/d, p. 35-6. 
488CELAM. Reflexiones sobre Puebla. 2. ed. Bogotá: Oficina de prensa y publicaciones del CELAM/Ediciones 

Paulinas, s/d, p. 11. 
489Cf. DP, n. 1302-1305. 
490Cf. DP, n. 1306-1037. 
491Cf. DP, n. 1309. 
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parcela de purpurados em apresentar uma inspiração para a caminhada da Igreja no 

continente. Cônscios da missão para a qual a Igreja é chamada, os bispos divisaram e 

apontaram, ora com lampejos de lucidez, ora com visão turva, caminhos por meio dos 

quais a evangelização deveria se mover. 

Nas cinco partes sob as quais o Documento de Puebla foi escrito, o objetivo último 

foi apontar caminhos para uma fecunda evangelização.492 Revisitar a história, como 

apresentado na primeira parte, é agudizar, de certo modo, a consciência sob erros e acertos 

praticados historicamente e entrever que, na atualidade, a evangelização será tão mais 

eficaz quanto maior for sua capacidade de acentuar os acertos e mitigar os erros praticados 

ao longo da história.493 De igual modo, a segunda parte, mesmo marcada por uma 

tendência claramente inclinada a corrigir erros doutrinais e a explicitar verdades (sobre 

Cristo, a Igreja e o homem) bem como  por um reto conceito de evangelização, visam o 

anúncio do Evangelho. Desse modo, iluminados pela história e por critérios teológicos, 

pode-se eleger centros, meios e agentes de evangelização, em vista de gerar comunhão e 

participação (corresponsabilidade). De igual modo, é possível estabelecer prioridades 

desse anúncio – jovens e pobres –, como explicitado nas três últimas partes do 

Documento.  

É nesse arcabouço geral do Documento de Puebla que se insere a reflexão sobre a 

Bíblia. Esse tema não é uma questão especificamente tratada nas Conclusões da III 

Conferência Geral, mas se aloca no interior de todo o texto. Por esse motivo, ela coaduna-

se com a temática da assembleia. É vista, portanto, como instrumento para a 

evangelização no presente e no futuro da Igreja da América Latina.494 

Torna-se pertinente para o objetivo desta pesquisa, outrossim,  a exemplo do que 

fora feito no capítulo precedente, enunciar a ocorrência das citações bíblicas no corpo do 

texto conclusivo. Tal exercício concorre para ofertar instrumentais para compreender o 

                                                      
492JOÃO PAULO II. Apresentação. In: CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla: evangelização no 

presente e no futuro da América Latina. 14. ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 9. 
493Cf. HORANET, Eduardo. O despertar para a história no documento de Puebla. In: CÂMARA, Hélder; 

PLUMENN, Humberto (et. al). Puebla: contribuições para a leitura. Petrópolis: Vozes, 1980, p. 14-7; DUSSEL, 

Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 

514; BEOZZO, José Oscar. Puebla e a realidade latino-americana. In: ______; Boff, Leonardo (et. al). Puebla: 

análise, perspectivas, interrogações. São Paulo: Paulinas, 1979, p. 15. 
494 Cf. DP, n. 150, 372, 585. 
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emprego da Bíblia no que diz respeito ao seu uso pastoral, entendido como ação ordenada 

da Igreja em vista do anúncio eficaz do evangelho.495  

Sob uma perspectiva numérica, a Conferência de Puebla é bastante superlativa em 

relação a Medellín e ao Rio de Janeiro. O tempo gasto em sua preparação foi quase o 

dobro em relação às outras duas. O número de participantes foi significativamente maior 

do que nas anteriores. O tamanho do Documento Conclusivo foi expressivamente mais 

extenso em número de páginas e parágrafos do que o das duas precedentes. O tempo de 

reunião foi mais dilatado do que o da Conferência de 1955 e 1968. Em síntese, Puebla 

teve números um tanto mais elevados do que suas congêneres anteriores.  

No que tange as fontes utilizadas por Puebla, expressas nas citações ao longo do 

texto, o Documento é mais profícuo e mais expressivo. São, ao todo, quinhentos e setenta 

e nove referências, originadas de várias fontes, entre as quais Documentos Conciliares, 

Encíclicas, discursos de João Paulo II, Conclusões de Medellín, Documento de Trabalho, 

Exortações apostólicas (particularmente a Evangelii Nuntiandi) e a Sagrada Escritura, Esta 

última, em particular, desponta em cento e noventa e seis citações do total geral. Quase 

trinta e quatro porcento das citações do Documento foram extraídas da Bíblia.  

As citações da Sagrada Escritura alocadas no bojo do Documento Conclusivo da III 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano foram extraídas, na clássica divisão 

da Bíblia, dos dois testamentos. São vinte e uma do Primeiro Testamento e cento e setenta 

e cinco do Segundo Testamento, concentradas majoritariamente na segunda parte do 

Documento, que tem o escopo doutrinal (julgar), com cento e catorze citações. Em geral, 

o uso do texto bíblico varia entre a citação literal, com cinquenta e oito menções, ou 

alusões ao sentido do texto (citação indireta), com outras cento e trinta e oito496. 

Das citações do Primeiro Testamento, há no interior do Documento vinte e uma 

citações. Entre elas, nove são literais e doze são indiretas. Entre todas as citações, do 

pentateuco são extraídas oito, a metade do livro de Gênesis. Dos livros proféticos, há sete 

menções, quase todas de Isaías (cinco). Dos escritos sapienciais, existem cinco citações, a 

maioria do livro dos Salmos (três). Por fim, os livros históricos são representados com 

uma alusão, retirada do primeiro livro de Reis. 

                                                      
495O conceito de pastoral aplicado neste estudo inspira-se em: BRIGHENTI, Agenor. A pastoral dá o que 

pensar: a inteligência transformadora da fé. São Paulo: Paulinas/Valência: Siquem, 2011; BORGUEOIS, 

Daniel. La pastoral de la Iglesia. Valência: EDICEP, 2000. 
496 Ver: Anexo C, p.175. 
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Do Segundo Testamento, as conclusões de Puebla apresentam cento e setenta e 

cinco citações. São quarenta e nove citações literais, transcritas conforme aparecem na 

Bíblia, e cento e vinte e quatro citações não literais, segundo o sentido do texto bíblico. 

Os Evangelhos são aludidos oitenta e duas vezes, e destas, sessenta são de forma indireta 

e as outras vinte duas de maneira direta. O texto atribuído à João é o mais citado (vinte e 

nove vezes). Marcos, por seu turno, é o menos recorrido (apenas quatro vezes). Ainda 

nessa perspectiva, o Documento recorre ao conjunto de cartas atribuídas a Paulo ou à 

tradição paulina por oitenta e cinco vezes497, com maior incidência da Segunda Carta aos 

Romanos (trinta vezes), seguida pela Primeira Carta aos Coríntios e Efésios, citados cada 

um treze e onze vezes, respectivamente. 

Associa-se ainda a esse conjunto de citações vinte alusões à segunda parte da obra 

de Lucas, os Atos dos Apóstolos. A carta a Tiago e o livro do Apocalipse são 

referenciados, cada um, três vezes em todo o texto. A primeira carta de Pedro é 

mencionada duas vezes e o texto aos Hebreus desponta apenas uma vez no universo das 

citações bíblicas presentes no texto final das Conclusões Gerais da II Conferência do 

Episcopado Latino-Americano. 

Em um plano geral, percebe-se que há uma ampla recorrência à Bíblia e ao 

magistério no Documento de Puebla. É, portanto, um texto mais denso e, quiçá, mais 

fundamentado. No que diz respeito à Bíblia, recorre-se com bastante diligência à Sagrada 

Escritura. São quase duas centenas de citações bíblicas, trinta e dois por cento de todas as 

referências do Documento. Elas originam-se de ambos os testamentos. Do Primeiro 

Testamento, oito livros são citados, a maior parte deles alojada nos textos chamados 

sapienciais, porém um livro profético (Isaías) é o mais vez recorrido (cinco vezes). Do 

Segundo Testamento, dezenove livros são arrolados. Os Evangelhos têm especial 

destaque, particularmente o atribuído a João. Paulo ou a tradição paulina também é 

revisitada com frequência, tendo maior ocorrência a carta aos Romanos. Puebla, do ponto 

de vista numérico, é mais afeita à Bíblia.  

Sob a perspectiva daquilo que foi definido como pastoral, isto é, ação organizada 

da Igreja em vista do anúncio eficaz do Evangelho, percebe-se no Documento de Puebla 

aspectos que buscam equacionar esse objetivo, particularmente no que tange à questão da 

Bíblia. Tais alusões a Sagrada Escritura são apontadas dentro do objetivo maior da 
                                                      
497Cf. NEGRO, Mauro. Cristianismo extrapaulino: uma introdução ao conjunto de Hebreus e Cartas Católicas. 

Revista Eletrônica Espaço Teológico, v. 5, n. 7, jan.-jun. 2011, p. 81-2. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/reveleteo/article/view/7701/5639>. Acesso em: 30 maio 2017 (9h50). 
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Conferência, que é a evangelização. A Bíblia, portanto, é apresentada como instrumento 

de evangelização no presente e no futuro da Igreja da América Latina. Ela é alma da 

Evangelização.498 Recordando que, na II Conferência, a evangelização é entendida, 

também, como viés de “libertação integral que não se esgota no quadro da existência 

temporal, mas se projeta na plena comunhão com Deus”499, ou, como sintetizou o cardeal 

Lorscheider, uma “Evangelização libertadora”.500 

A primeira alusão ao uso da Bíblia como mote animador da pastoral no universo 

das Conclusões da Conferência de 1979 reside na parte inicial do Documento, na visão 

pastoral da realidade latino-americana, de modo particular, quando esta se ocupa em 

explicitar tendências, caminhos viáveis ou sendas possíveis de serem encampadas nos 

umbrais de uma evangelização futura.  

Os bispos em Puebla, por isso, orientam que a evangelização confie, com máxima 

prioridade, na fiel proclamação da boa-nova e insista em uma catequese bíblica.501 Tal 

orientação apresenta-se, como atesta o Documento, em resposta à crescente necessidade 

que as comunidades sentem da Palavra de Deus. Para o episcopado latino-americano, o 

anúncio eloquente e uma catequese forjada à luz da Bíblia são elementos que catalisam 

um poder evangelizador, crendo que não se trata de uma leitura abstrata,  alheia à 

realidade, antes de usar a vida como chave de leitura para o entendimento da Bíblia e 

haurir dela luzes para viver segundo a vontade de Deus.502 

Na mesma perspectiva de alusões ao uso pastoral da Bíblia no conjunto do texto de 

Puebla, a Sagrada Escritura é apresentada como alma da evangelização. Na parte do 

Documento Conclusivo, particularmente na busca de compreender o que é a evangelização 

na atualidade, a II Conferência estabelece critérios e sinais que atestam uma 

evangelização autêntica. Entre tantos, a Palavra de Deus, entendida como maior do que a 

Bíblia por comportar a tradição da Igreja, é aludida como critério do anúncio autêntico.503 

Assim, a Sagrada Escritura lida dentro da fé da Igreja é viés seguro de uma evangelização 

eficaz. Portanto, para os bispos, a Bíblia, que comporta a palavra de Deus e sua 

assimilação, é o itinerário de uma ação evangelizadora.  

                                                      
498 Cf. DP, n. 150, 372, 585. 
499 DP, nº 14. 
500LORSCHEIDER, Aloísio. Puebla, signo e programa de unidade. Medellín: teología y pastoral para a América 

Latina, v. 30, n. 118, jun. 2004, p. 280. 
501 Cf. DP, n. 150, 372, 585. 
502Cf. MAIA, Tânia Maria Couto. A Bíblia na América Latina após o Vaticano II. KAIRÓS, Revista 

Acadêmica da Prainha, ano 452, v. II/2, jul.-dez. 2005, p. 453-4. 
503 Cf. DP, n. 372. 
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 Ainda no plano da orientação para o uso da Bíblia, Puebla destaca as CEBs, 

pontuadas como centro de comunhão e participação, ao lado da pastoral familiar. Em sua 

configuração, a multiplicação das CEBs representa uma “esperança da Igreja”504, 

sobretudo por criar um inter-relacionamento pessoal, a aceitação da Palavra de Deus, a 

reflexão sobre a realidade à luz do Evangelho e um compromisso efetivo com a família e a 

transformação da sociedade.  

Nesse sentido, apontar as pequenas comunidades como ambiente propício para a 

comunhão e a participação é, de modo indireto, acenar para o caráter bíblico dessas 

comunidades como viés capaz de tornar fecunda a ação evangelizadora e pastoral. 

Destaca-se de maneira especial a centralidade que a Bíblia ocupa nesses pequenos grupos, 

mormente a capacidade hermenêutica de que gozam para iluminar a própria vida com o 

Evangelho. Nesse sentido, as pequenas CEBs favorecem a evangelização e acentuam o 

uso da Bíblia na ação pastoral da Igreja. Sobre essa capacidade, o teólogo e partícipe da 

III Conferência, José Marins, testemunha de forma inconteste, dez anos depois de Puebla:  

O povo retoma a palavra de Deus e também sua palavra própria, descobre 

que sabe, pode e deve falar para viver e sobreviver. Assim a palavra de 

Deus dá luz a um novo estilo de gente que entende que seu Deus é o Deus 

da vida. Ele que tenha vida abundantemente e solidariamente. A Bíblia, 

nas CEBs é um passo qualitativo na maturidade comunitária, assim como 

da conversão pessoal. É libertadora, programadora, reivindicativa e 

celebrativa. [...] A Bíblia está no coração das CEBs.505 

 Outro aspecto derivado das conclusões de Puebla, aludido com sinais para um uso 

eficaz e pastoral da Sagrada Escritura, encontra-se no terceiro capítulo do Documento, 

alocado, dentro da grande divisão do Documento Final, na perspectiva do agir. Trata-se 

dos meios para uma efetiva e concreta comunhão e participação na evangelização no 

continente. Entre os meios, os bispos aludem à liturgia, à piedade popular, à oração 

particular, ao testemunho, à catequese, à educação e à comunicação social. 

Particularmente, a catequese, a liturgia, a oração pessoal e a piedade popular carregam em 

seus tópicos orientações dos bispos relativas ao uso da Bíblia. 

 No que tange à liturgia, os bispos são incisivos em apontar, particularmente onde 

ocorrem com frequência as celebrações da Palavra, o enriquecimento das liturgias com o 

uso sistemático da Sagrada Escritura. De igual modo, orientam os bispos, a piedade 

                                                      
504 DP, n. 629. 
505 MARINS, José. Después de Puebla las comunidades eclesiales de base. Revista de Medellín, Medellín, v. 

15, n. 58-59, jun.-set.1989, p. 78. 
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popular, que deve ajudar o povo a amadurecer na fé, tem de ser forjada e baseada “na 

palavra de Deus e no sentido de pertença à Igreja”.506 Portanto, a liturgia e piedade 

popular devem ser moldadas pelo uso explícito, criterioso e fundamentado da Sagrada 

Escritura permeando a primeira, sobretudo onde não há celebrações eucarísticas, e 

forjando a segunda de forma que favoreça um aprofundamento da fé. 

Ainda no que tange às orientações para o uso da Bíblia, no plano dos mecanismos 

para comunhão e participação, ligadas à catequese507, ela é considerada pelos bispos 

“atividade prioritária na América Latina, se quisermos conseguir uma renovação profunda 

na vida cristã e, com esta, uma nova civilização que seja participação e comunhão de 

pessoas na Igreja e na sociedade”. Nesse sentido, os bispos, observando a realidade latino -

americana, sobretudo depois de Medellín, atestam que no plano catequético, junto a outros 

aspectos positivos, encontra-se um “amor mais acendrado à Escritura, como fonte 

principal da Catequese”.508 A Bíblia, desse modo, tornara-se paulatinamente instrumental 

basilar da instrução catequética.  

Os bispos, por essa razão, argumentam que a catequese deve ser eminentemente 

bíblica e, por isso, um instrumental que ilumina a realidade humana e os acontecimentos 

da vida. De igual modo, ela deve ser integradora, contemplando aspectos como o 

conhecimento da Palavra, a celebração da fé nos sacramentos e a confissão de fé 

cotidiana. Por fim, nos projetos pastorais, a Bíblia dever ser tomada como fonte principal 

da catequese. Em decorrência disso, deve-se envidar esforços para difundir a Bíblia, 

constituir um apostolado bíblico, formar grupos de reflexão bíblica,  lendo a Sagrada 

Escritura de maneira contextualizada.509 Acerca dessa opção por uma catequese 

eminentemente bíblica ou forjada pela Bíblia, alguns anos após Puebla, atestava um bispo:  

Há certa insistência na catequese bíblica (372, 981, 1001) o que é 

oportuno. Nela o anúncio pascal encontra frequentemente um fundo 

amplo que permite superar uma interpretação individualista, não histórica 

e apolítica da salvação, a qual tem conduzido com frequência a uma 

catequese exclusivamente neotestamentária.510 

  Por fim, há ainda algumas outras alusões ao uso da Bíblia que despontam em 

alguns fragmentos do texto de Puebla. A formação e a identidade do laicato, atesta o 

                                                      
506Cf. DP, n. 961. 
507DP, n. 981. 
508Cf. DP, n. 981. 
509 Cf. DP, n. 981. 
510 AHUMADA, Enrique García y. Puebla: una catequesis profética. In: EQUIPE SELADOC. Panorama de la 

teologia latino-americana: Puebla. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1981, p. 304. 
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Documento, devem ser moldados pela luz da Palavra de Deus.511 De igual modo, quando 

se fala do ecumenismo, viés de diálogo para a comunhão e a participação, entre outras 

coisas, deve-se estimular a cooperação bíblica como vetor de unidade e caminho de 

evangelização comum.512 

A largos traços, verifica-se que o Documento de Puebla é afeito a Sagrada 

Escritura, pois recorre com diligência à Bíblia. Do ponto de vista das citações, um 

montante de cento e noventa e seis de um total de quinhentas e setenta e nove são auridas 

da Bíblia e de seus dois Testamentos. Ocupa um percentual superior a trinta, no universo 

total das referências. Elas transitam entre dezenove livros bíblicos, apresentando maior 

robustez dos alojados no Novo Testamento. 

No que tange às orientações para o uso da Bíblia nas atividades, nos trabalhos 

eclesiais, o Documento de Puebla também é profícuo. Dado o objetivo maior da III 

Conferência de refletir a evangelização no presente e futuro da América Latina, os bispos 

atestam que o futuro da evangelização, entre outros, depende do anúncio eloquente da 

mensagem evangélica e de uma catequese forjada à luz da Bíblia.  

De igual forma, a Palavra de Deus, que inclui a Bíblia, deve ser usada como 

critério de ação evangelizadora. A insistência nas comunidades eclesiais de base, revelam, 

indiretamente o desejo do episcopado de forjar a Igreja pela leitura contextual izada da 

Bíblia na vida e na história do povo. A sagrada Escritura deve, ainda, forjar a liturgia e 

depurar possíveis excessos da piedade popular. Por fim, a catequese dever ser 

eminentemente bíblica, o laicato e seu protagonismo no mundo devem ser forjados à luz 

da Palavra de Deus e o ecumenismo, regido por ações conjuntas no universo bíblico.  

Em síntese, Puebla goza de um matiz bíblica mais ampla. Seu estímulo a 

fundamentação bíblica da ação pastoral confirmou opções já encetadas por Medellín. Ao 

mesmo tempo, apostou no uso contextualizado e sistemático da bíblica como caminho 

para Evangelização no presente e futuro da Igreja na América Latina. 

Conclusão: antecedentes e o contexto maiores do que o próprio texto 

Em forma de conclusão parcial deste segundo capítulo da pesquisa, reflete-se a 

ideia de que a III Conferência não se restringe apenas às suas conclusões condensadas em 

forma de Documento Final. Significativos, certamente, são o espírito que a ela antecedeu , 

                                                      
511Cf. DP, n. 798. 
512 Cf. DP, n. 1121. 
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o caminho que empreendeu e as sendas que divisou. A Conferência é mais ampla do que 

seu texto conclusivo. Ela é seu contexto, seus personagens, suas opções e suas conclusões. 

Puebla, nesse sentido, nobiliza-se pelo espírito que suscitou em muitos rincões da Igreja 

no continente latino-americano e caribenho ao longo de sua preparação, realização e 

finalização. 

Nesse sentido, foi necessário, ao longo deste capítulo, demonstrar a situação 

eclesial e o contexto social que secundava Puebla. Não poucos países do continente 

soçobravam ante o avanço vigoroso do capitalismo transnacional. Ditaduras e estados de 

exceções grassavam e se impunham com um aparato jurídico. O empobrecimento da 

população, a deletéria supressão de direitos sociais e o enriquecimento de uma pequena 

parcela da sociedade determinavam os contornos sociais da América Latina no entorno da 

realização da III Conferência. 

A Igreja vivia sob uma dicotomia. Havia um ambiente complexo marcado por 

tensões no plano interno e externo da Igreja. De um lado, correntes buscavam uma 

evangelização mais comprometida com a transformação social, motivadas, sobretudo, pelo 

difícil ambiente latino-americano e pelas conclusões de Medellín; de outro, alguns 

buscavam, a todo custo, suplantar o espírito da II Conferência e fazer a Igreja regressar ao 

leito sereno de águas tranquilas, alheia a qualquer compromisso evangélico transformador 

e libertador. Tratava-se, no fundo, de uma silenciosa batalha em torno das interpretações 

decorrente de Medellín. O Documento de Consulta e o Documento de Trabalho 

testemunham essa tensão ao mesmo tempo que mostram a vitalidade da produção 

teológica e a preocupação com a evangelização que percorria vários setores da Igreja na 

América Latina. 

O conteúdo do Documento Conclusivo, apresentado neste capítulo, revela que 

carrega em seu interior aspectos dessas tensões. Não é necessário muito esforço para 

perceber que ao longo das cinco partes das Conclusões de Puebla, consignadas nos moldes 

do método ver-julgar-agir, despontam justaposições de ideias, fórmulas adversativas, 

passagens ambivalentes, frases parcimoniosas, além de expressões adjetivadas com o claro 

escopo de atender a diversas tendências dentro da Conferência e diluir o impacto de 

algumas expressões. Esse fato foi chamado por Leonardo Boff de “verdadeira alquimia 
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semântica”513, e Libânio, particularmente no que diz respeito à opção pelos pobres, 

nomeou de “tendência restritiva de Medellín”.514 Trata-se de uma postura que buscava o 

consenso. O Texto Conclusivo, não obstante essa ponderação, apresenta-se vigoroso. O 

resgate da história da evangelização no continente, em uma perspectiva dialética e não 

excessivamente ufanista, revela uma nova compressão da própria história do anúncio do 

Evangelho no continente. Igualmente, a noção de comunhão e participação, postulada 

desde o Documento de Trabalho, reforça a noção de uma corresponsabilidade com a 

edificação de uma sociedade justa e fraterna, a civilização do amor. Percebe-se, assim, 

que Puebla, mesmo envolta em tensões internas, corajosamente dedicou-se à temática da 

evangelização. 

No que diz respeito explicitamente ao objetivo principal deste capítulo – A Bíblia e 

as Conclusões de Puebla –, foi possível demonstrar, por um lado, que a Bíblia enquanto 

fundamentação do conteúdo da Conferência de 1979 é bastante  usada. Elas são 

numerosas e distribuídas de modo relativamente proporcional ao longo de todo o 

Documento. Entretanto, foi possível destacar que Puebla, em estreita relação com seu 

tema principal atesta o uso da Sagrada Escritura. Ela é divisa de uma evangelização que se 

pretende eficaz no futuro E, ao mesmo tempo, critério de avaliação de uma concreta 

evangelização. Por meio do estímulo às CEBs e a uma catequese bíblica, percebe-se a 

intenção de Puebla em forjar a evangelização no futuro e no presente pela Palavra de 

Deus.  

Pode-se, por fim, dizer que Puebla foi um evento particularmente significativo na 

história da Igreja latino-americana. Não obstante as tensões internas em relação à 

Medellín, colocou-se na linha de continuidade da II Conferência, como acenou João Paulo 

II em seu discurso de abertura em janeiro de 1979, no Seminário Palofoxiano.515 Com suas 

opções preferenciais (juventude e pobres) e seus conceitos basilares, marcou e influenciou 

uma parcela da Igreja na América Latina. No que tange à Bíblia, Puebla assume uma 

perspectiva de continuidade de Medellín, colocando-a como alma e critério de 

evangelização e postulando, desse modo, uma Igreja animada pela Bíblia que deve ser lida 

à luz do contexto vivido. 

                                                      
513BOFF, Leonardo. Puebla: ganhos, avanços, questões emergentes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, 

v. 39, fasc. 153, mar. 1979, p. 50. 
514 LIBÂNIO, João Batista. Nas pegadas de Medellín: as opções de Puebla. Cadernos de Teologia pública, São 

Leopoldo: Unisinos, ano 5, v. 37, 2008, p. 8. 
515Cf. JOÃO PAULO II. Discurso inaugural pronunciado no Seminário Palafoxiano de Puebla de Los Angeles. 

In: CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla: evangelização no presente e no futuro da América Latina. 

14. ed. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 14. 
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CAPÍTULO III 

MEDELLÍN E PUEBLA: continuidade e descontinuidade nas orientações para o uso da 

Bíblia à luz da recepção do Vaticano II  

Introdução 

Apresentar um paralelo avaliativo entre as Conferências de Medellín e Puebla no 

que tange à questão das orientações para o uso da Bíblia na vida pastoral da Igreja é o 

ideário proposto por este capítulo final. Trata-se do ladrilho derradeiro que busca compor 

o mosaico desta pesquisa, que visa comparar a II e a III Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano e caribenho no que tange à Sagrada Escritura e suas orientações para o 

uso pastoral. 

A este capítulo, em seu arcabouço, aplica-se o Vaticano II como princípio para 

avalizar a comparação entre as Conferência de 1968 e 1969. Elas serão avaliadas à luz da 

capacidade de recepção que ambas tiveram ao apresentar sugestões para o uso da Bíblia 

conforme as ideias do Concílio convocado por João XXIII e encerrado por Paulo VI. 

Como base para afiançar essa ideia, será proposta a teologia da recepção.  

Em um primeiro fragmento deste capítulo, será apresentado que as Conferências de 

1969 e 1979 foram, à sua maneira, lugares de recepção dos postulados conciliares. 

Sumariamente, será apresentado o Vaticano II como um evento singular na história 

eclesial e as duas Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano com elementos 

articuladores de sua recepção. Dado esse passo, será feita uma breve digressão para 

apresentar um sucinto percurso histórico sobre o conceito de recepção e uma consequente 

apropriação desse conceito para ser utilizado nesta pesquisa. 

Um segundo fragmento deste texto buscará demonstrar o que as orientações para o 

uso da Bíblia testificados nas Conferências Episcopais de Medellín e Puebla 

recepcionaram de elementos da teologia conciliar. Subdividido em três partes,  esse tópico 

apresentará primeiramente uma panorâmica reflexão sobre a questão da recepção do 

Vaticano II. Em seguida, buscará apresentar como as Conferências de 1968 e 1979 foram 

capazes de absorver ideias conciliares no que diz respeito à Bíblia. 

O último fragmento deste capítulo, por seu turno, apontará considerações acerca da 

continuidade ou descontinuidade em torno de Medellín e Puebla. Partindo de 
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considerações amplas sobre o conteúdo, passando por alusões a dados quantitativos, 

buscar-se-á apresentar a temática da continuidade ou descontinuidade entre ambas as 

Conferências. A questão relativa à Bíblia, de modo particular, será apresentada nesse 

fragmento à luz da capacidade de recepcionar ou não ideias conciliares ao elaborar 

orientações para o uso da Sagrada Escritura. 

Largos traços, o texto a seguir tem o objetivo de apresentar uma parcial avaliação 

entre a II e a III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribe, mormente 

aquilo que diz respeito às orientações para o uso da Bíblia e o que elas espelham do 

Concílio Vaticano II. A perspectiva de redação é, por um lado, de revisão de literatura e, 

de outro, análise de dados já aventados nos capítulos anteriores para firmar um juízo 

acerca da continuidade ou descontinuidade entre esses dois grandes eventos do episcopado 

latino-americano e caribenho em Medellín e Puebla. 

1  Medellín e Puebla: ambientes latino-americano e caribenho de recepção do 

Vaticano II 

Após os pontificados gélidos e beligerantes dos Papas “Pios” em relação à 

modernidade simbolicamente plastificados nos Syllabus (1864) de Pio IX, no Motu 

Proprio Sacrorum Antistitum (1910) de Pio X ou na Humanis generis (1950) de Pio XII, a 

acurada e imprevista516 intuição de João XXIII de convocar um Sínodo para a 

arquidiocese de Roma e um Concílio para Igreja universal517 soou com um bálsamo em 

meio a tanta aridez. Naqueles meses iniciais de 1959, essa ideia tornou-se um vinho novo 

para ser posto em odres novos518 ou, na famosa e popularizada expressão do cardeal que 

fora o sucessor de Pio XII, “uma inesperada flor de primavera”.519  

A proposta do assim chamado Papa de transição – por causa de sua idade avançada 

– sobejou novos ares nos umbrais da Igreja Católica. Ele teve a tenaz capacidade, mesmo 

sem divisar o projeto como um todo, de buscar dirimir mais de cinco séculos de uma 

complexa relação entre a Igreja Católica e as ideias modernas, iluministas (Aufklärung). O 

Concílio e seus desdobramentos causaram um vendaval de mudanças no seio da Igreja 

Católica, suscitando, ao seu término, uma pluralidade de hermenêuticas que ainda hoje é 
                                                      
516Cf.GIOVANNI XXIII, Giornale dell’anima. Disponível em: 

<www.papagiovanni.com/sito/images/pensiero/gda1958-1963.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016 (18h32). 
517Cf. JOÃO XXIII. Alocução aos Dirigentes da Ação Católica: Concílio e União. In: KLOPPENBURG, 

Boaventura. Concílio Vaticano: documentário pré-conciliar. v. I. Petrópolis: Editora Vozes, 1963, p. 38. 
518 Cf. Mt, 9, 14-17 
519JOÃO XXIII, Alocução aos Dirigentes da Ação Católica: Concílio e União. In: KLOPPENBURG, 

Boaventura. Concílio Vaticano: Documentário pré-conciliar. v. I. Petrópolis: Editora Vozes, 1963, p. 39. 
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polarizada por leituras de diversas tendências, ora de apologistas, ora de mordazes 

detratores.  

Encampada por inúmeros teólogos e diversos bispos, sacerdotes e leigos, a 

inesperada intuição do Buono Papa paulatinamente foi adquirindo vida e força na história 

das diversas Igrejas particulares. O Vaticano II, desse modo, foi sendo decantado e 

assumido, recepcionado e assimilado de diversas formas nas igrejas. Essa, quiçá, tenha 

sido sua tarefa mais colossal, após serem dedilhados seus acordes finais naquele oito de 

dezembro de 1965.  

Não sem razão, Karl Hanner atestava que, bem mais que uma obra concluída, o 

Vaticano II era um canteiro de obras520, algo a ser consolidado. Na mesma linha e 

contíguo ao pensamento do teólogo teutônico, dizia Paulo VI, nos dias finais de 1965 

sobre o papel do Concílio ecumênico, que com ele não se encerrava de maneira cabal 

somente com “a promulgação dos decretos, pois estes, como nos mostra a história dos 

Concílios, antes que um ponto de chegada, são um ponto de partida para novos 

objetivos”.521 

De igual modo, João Paulo II, na passagem do milênio, em sua encíclica Novo 

Millenio Ineunte (2001), referira-se ao Concílio Vaticano II como “a grande graça de que 

se beneficiou a Igreja no século XX: nele se encontra uma bússola segura para [...] 

orientar no caminho que se inicia”.522 Em estreita ligação com o pensamento do seu 

sucessor, o emérito Papa Bento XVI, que fora perito conciliar, por ocasião da abertura do 

Ano da Fé que coincidia com o quinquagésimo aniversário do Vaticano II, afirmava de 

forma parcimoniosa e restritiva que o Concílio, se lido à luz de uma justa hermenêutica, 

“[...] pode ser e tornar-se cada vez mais uma grande força para a renovação sempre 

necessária da Igreja”.523  

Com essas citações, quer-se dizer que o Concílio Vaticano II, em termos 

metafóricos, é e foi pensado como um luzeiro a iluminar a Igreja pelas sendas da história, 

                                                      
520RAHNER, Karl. apud SOUZA, Ney de; GOMES, Edgar da Silva. Os Papas do vaticano II e o diálogo com a 

sociedade contemporânea. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 44, n. 1, jan.-abr. 2014, p. 6. 
521PAULO VI. Le congrès international de theologie du II concile oecumenique du Vatican. In: Documentation 

catholique, 63 (1966), p. 173. Apud BRIGHENTI, Agenor. Processo de Recepção de um Concílio na Igreja: uma 

conceituação teológica. Encontros Teológicos. Florianópolis, ano 17, v. 2, n. 33, 2002, p. 44. 
522JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte. São Paulo: Paulus/ Loyola, 2001, n. 57. 

523 BENTO XV. Carta Apostólica sob forma de Motu Proprio Porta Fidei. Disponível em: 

<http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_ 

porta-fidei.html>. Acesso em: 10 ago. 2017 (12h39). 
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uma bússola a mediar o caminho da relação entre Igreja e sociedade. Primícias de uma 

construção a ser efetivada e consolidada nas diversas igrejas locais em seus organismos 

articuladores. Um verdadeiro ponto de partida, antes que um destino final.  

 Nesse sentido, na América Latina, Medellín (1968) e Puebla (1979) configuraram-

se como dois momentos distintos nos quais resplandeceu o luzeiro do Vaticano II e 

buscou-se implementar uma fração dessa grande obra conciliar. Elas foram meios em que, 

no mar bravio das complexas ondas da história da América Latina e Caribe, aportaram as 

intuições do Concílio. A II e a III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 

foram, portanto, ambientes de recepção do Vaticano II.524 Em grande medida, ocuparam-

se de recepcionar no continente as intuições conciliares. Nessa linha, o teólogo Christoph 

Theobald, na introdução de sua obra, a Recepção do Concílio Vaticano II, refletindo sobre 

o tempo da recepção, assegurou que Medellín e Puebla, ao lado de outras Conferências 

episcopais e sínodos, foram um mecanismo claro de recepção do Concílio. Nas palavras 

do próprio teólogo: 

Os “sínodos continentais” como, por exemplo, as “Conferências gerais 

do Episcopado Latino-Americano (Medellín, Puebla, Santo Domingo, 

Aparecida)”, a experiência muito conflituosa do Concilio pastoral dos 

Países Baixos (1966-1970), o “sínodo comum das diocese da república 

federal da Alemanha (1971-1975)” ou os “sínodos diocesanos na França 

(sobretudo desde 1985)” – para dar apenas alguns exemplos – são 

manifestações desse tipo de recepção prática que se situa aquém das 

grandes instituições de transmissão oficial e se alimenta diretamente do 

“rumor conciliar”.525 

 

A Conferência de 1968, como demonstrado no primeiro capítulo desta pesquisa, 

em gênese se dirigia para essa finalidade de aplicar o Vaticano II no continente. Desde a 

solicitação de Dom Manoel Larraín, presidente do CELAM, e do seu primeiro vice-

presidente, Dom Hélder Câmara, a Paulo VI sobre a convocação da Conferência, ela  

orientou-se com vistas a aplicar de maneira seletiva, criativa e dinâmica os postulados do 

Concílio.526 Com o tempo, percebeu-se que não se tratou apenas de transposição de 

                                                      
524Cf. BEOZZO, José Oscar. Recepção do Concílio Vaticano II. In. PASSOS, João Décio; SANCHEZ, Wagner 

Lopes (Orgs.) Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 804. 
525Cf. THEOBALD, Christoph. A recepção do Concílio Vaticano II. vol. I. Acesso à fonte. São Leopoldo: 

Unisinos, 2015, p. 42-3. (grifos nossos) 
526Cf. SOUZA, Luiz Alberto Gomez. A caminhada de Medellín à Puebla. Perspectiva teológica. Belo 

Horizonte, n. 31, 1999, p. 223-34; Beozzo, José Oscar. Medellín: quarenta anos. Concilium: Revista 

internacional de Teologia. Petrópolis, n. 328, 2008, p. 124-36; TAVARES, Sinvaldo. Medellín: uma criativa 

“recepção” do Concílio. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 68, fasc. 269, jan. 2008, p. 46 ss; 

SOUZA, Ney de. Rio de Janeiro (1955) a Aparecida (2007). Um olhar sobre as Conferências Gerais do 

Episcopado Da América Latina e do Caribe. Revista de Cultura Teológica, São Paulo, ano 15, n. 64, jul.-set. 
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premissas ou de aforismo teológicos, mas de uma penetração na epiderme da Igreja no 

continente. 

Puebla, por sua vez, gestada e pensada em vista de comemorar o primeiro decênio 

de Medellín, foi vivida em um outro momento eclesial bastante intricado. Convocada por 

um Papa, confirmada por outro e assistida por um terceiro, Puebla foi celebrada em um 

contexto no qual despontavam tensões no seio da Igreja527, mormente no que diz respeito à 

hermenêutica feita da Conferência de 1968 e consequentemente do Vaticano II, como 

aludiu-se no Capítulo II desta pesquisa. Nesse sentido, em linha correlata, Puebla se 

apresenta como um segundo ato de recepção do que fora a celebração conciliar realizada 

entre 1962 e 1965.528 Ambas, portanto, lograram amplo e pleno sentido se analisadas à luz 

do Vaticano II, no contexto em que foram celebradas. 

Nesse sentido, para corporificar qualquer juízo de comparação entre as duas 

Conferências, deve-se ter à vista o Concílio Vaticano II e o contexto imediato que as 

secundavam. De igual modo, deve-se perceber a capacidade que ambas tiveram de 

recepcionar aquilo que a bússola que orienta o caminho  postulou. Portanto, as 

comparações entre Medellín e Puebla exaradas nas páginas a seguir serão descritas na 

linha de continuidade e descontinuidade em relação àquilo que o Vaticano II propôs, 

mormente no que tange à questão da Sagrada Escritura e seu uso para a vida pastoral da 

Igreja. Do mesmo modo, o juízo será proposto com base naquilo que ambas afirmaram 

sobre o uso da Bíblia. A teologia da recepção se torna, nesse sentido, instrumental 

indispensável para ajudar nesse entendimento. Desse modo, uma breve digressão será 

executada para apresentar, em largos traços, uma panorâmica histórica e conceitos 

elementares que sustentam essa acepção teológica 

1.1 Teologia da recepção: breve perspectiva história e apresentação de um conceito 

 Uma acepção antiga, ampla e generalizada, tanto como realidade humana quanto 

expressão fundamental da fé, é o conceito de recepção. Em sentido amplo, recepção, do 

latim receptio ou do grego δεξηται (Dechesthai, aceitação), designa o fato de acolher ou 

                                                                                                                                                                      
2008, p. 127-47; COMBLIN, Joseph. Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois. Cadernos de 

Teologia Pública, São Leopoldo. ano 5, v. 36, 2008, p. 11. 
527 Cf. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro a 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007, p. 28. 
528Cf. LIBÂNIO, João Batista. Nas pegadas de Medellín: as opções de Puebla. Cadernos de Teologia pública. 

São Leopoldo: Unisinos, ano 5, v. 37, 2008, p. 7; DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de 

sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 514. 
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receber alguma coisa, algum bem.529 Em âmbito religioso, desponta como expressão 

fundamental da vivência da fé e dinamismo constitutivo do ser eclesial.530 

Recepção, enquanto categoria teológica, é uma reflexão relativamente nova na 

Igreja. Sua prática, não obstante, é vivida, experimentada, aplicada e sentida desde as 

origens mais remotas dessa mesma instituição. Aquilo que a Igreja é, crê e vive resulta, 

em última análise, da recepção de postulados de fé a ela outorgados.531 A fé, portanto, 

bem mais que um exercício de escuta – fides ex auditu auditus532 – é uma ação de 

recepção, uma acolhida da mensagem apresentada, no caso de Deus. 

 Ao largo da história, por inúmeros argumentos, pode-se averiguar esse processo de 

recepção gestado e vivido nos umbrais da tradição eclesial. Desde a Sagrada Escritura até 

as decisões conciliares, passando por práticas litúrgicas ou normas jurídicas, encontram-se 

argumentos que corroboram a tese de que a recepção é uma atitude praticada antes de sua 

precisão conceitual. É uma reflexão antes do tempo, avanatt la lettre.  

 Recorrendo à Sagrada Escritura em algumas passagens, mormente no Novo 

Testamento, encontram-se elementos que denotam uma perspectiva de recepção. Nos 

evangelhos, há vários textos que acenam para a necessidade de acolhida do Reino de Deus 

e da boa-nova.533 À guisa de exemplo, pode-se citar a conhecida passagem em que Cristo 

exorta os fiéis a aceitarem (δεξηται, dechesthai, aceitar) o Reino de Deus como 

crianças.534 De igual modo, em um episódio pós-pentecostes, o inflamado discurso de 

Pedro às multidões de diversas origens desencadeia a acolhida da Palavra e uma 

consequente adesão/recepção da fé.535 Paulo, por sua vez, em seu longo ministério, não 

raras vezes refere-se ao Evangelho como algo que ele recebeu e aos outros transmitiu, 

desencadeando em si e neles um processo que pode ser chamado de recepção.536 Nessa 

mesma linha, pode-se evocar a decisão da comunidade de Jerusalém, descrita no primeiro 

Concílio da Igreja, em dirimir a questão dos incircuncisos que aderiram ao seguimento de 

                                                      
529 PINHO, José Eduardo B. A recepção como realidade eclesial e tarefa ecumênica. Lisboa: Didaskalia, 

1994, p. 22; ANTÓN, Ángel. La “recepción” en la Iglesia y eclesioligia. Gregrorianum, Roma, v. 77, n. 1, 

1996, p. 60. 

530Cf. PINHO, José Eduardo Borges. Op.cit.,p. 22. VIEIRA, Fábio. O Concílio no Sertão: as transformações no 

Catolicismo no norte de Minas a partir do Vaticano II. Montes Claros: Unimontes, 2014, p. 57. 
531Cf. ROUTHIER. La recepcition d’un concile, p. 65. Apud OTADUY, Javier. Discernir la recepción. Las 

acepciones del concepto y su relieve en el derecho. Fidelium Iura, 1997, n. 7, p. 18. Disponível em: 

<http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/6460/1/VII-Discernir_recepcion.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2017 (12h). 
532Cf. Rm 10,17. 
533 Mt 4,20; 10,40; Jo 13,20. 
534Cf. Mc 10,15 ss. 
535Cf. At 2, 41-42. 
536Cf. 1Cor 11, 21; 15, 1. 
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Cristo, a qual fora explicitamente recebida e desenvolvida na comunidade de Jerusalém.537 

Trata-se, em germe, de exemplos que corroboram um processo de recepção alojado no 

bojo do nascente movimento cristão. Nesse sentido, atesta o teólogo português Borges 

Pinho: 

A Igreja emerge assim desde o princípio e no sentido mais amplo com 

uma Igreja que recebe: relendo as Escrituras do Antigo Testamento, a 

Igreja nascente descobre no sentido e na novidade do acontecimento 

Jesus tudo o que recebe de Deus numa história de salvação.538 

 Nessa mesma perspectiva, os diversos concílios universais e particulares 

celebrados ao longo da história emprestam força à questão dos processos de recepção. 

Para ilustrar a argumentação, pode-se apontar o intricado processo de recepção dos 

primeiros Concílios ecumênicos. O primeiro Concílio de Niceia (325), atestam 

comentadores539, sofreu com inúmeros reveses até se ver profundamente recebido. Ele 

necessitou ser acolhido em Constantinopla (381), em sua expressão cristológica, como 

fundamento da fé cristã. De igual modo, precisou ser confirmado em Éfeso (431), que o 

tornou seu símbolo de fé e proibiu que se formulassem proposições distintas dela. Na 

mesma linha, pode-se evocar o segundo Concílio da história eclesial, o primeiro de 

Constantinopla. Ele só foi recepcionado na Igreja universal “na medida em que seu 

símbolo foi recebido pelo Concílio de Caledônia (451) como expressão mais perfeita da fé 

de Nicéia”.540 Nessa ampla história da Igreja, pode-se evocar, ainda, o IV Concílio de 

Latrão (1125), que “foi recebido de tal maneira no ocidente que marcou por muito tempo a 

vida da Igreja”541, ou o processo contínuo de recepção que ainda é impingido ao Concílio 

Vaticano II. Acerca desse processo de recepção dos Concílio, é salutar recordar, como faz 

o Borges Pinho, que ele é complexo e intricado: 

Na complexidade de situações muitas diversas e na particularidade de 

cada caso concreto, é um fato sabido e reconhecido que decisões 

conciliares não se impuseram de imediato e automaticamente, antes só 

foram aceites mediante processos amplos que envolveram diversos 

factores, desde aprovação dos principais centros de comunhão à 

                                                      
537Cf. At 15,30ss. 
538PINHO, José Eduardo Borges. A recepção como realidade eclesial e tarefa ecumênica. Lisboa: Didaskalia, 

1994, p. 34. 
539Cf. CONGAR, Yves. La recepción como realidad eclesiológica. Disponível em: <http:// 

http://servicioskoinonia.org/relat/322.htm>. Acesso em: 12 ago. 2017 (19h53); PINHO, José Eduardo Borges. 

Op.cit., p. 38. 
540PINHO, José Eduardo Borges. Op.cit., p. 39. 
541CONGAR, Yves. Op.cit., s/p. 
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reflexão teológica como facto pós-conciliar, desde a participação – de 

uma forma ou de outra – do povo cristão à prática litúrgica.542 

  Por fim, entre outros casos de recepção, há a liturgia. A recepção de tradições 

litúrgicas é amplamente documentada na tradição eclesial. Fatos como a romanização da 

liturgia hispânica sob Gregório VIII, a introdução da liturgia romana no Império 

Carolíngio ou a acolhida das normas para canonizações – outrora feita pelas próprias 

comunidades –, que com Gregório IX passaram a ser solicitadas a Roma, evidenciam 

elementos de recepção de normativas e tradições, tanto do universal para o particular 

como no sentido contrário.543 

 Em síntese, da Sagrada Escritura aos costumes, passando pelos Concílios, 

confirma-se a noção de que recepção enquanto prática é uma expressão fundamental da 

vivência da fé e de dinamismo constitutivo do ser eclesial, praticado inclusive  de maneira 

pré-conceitual. Essa  ideia é corroborada pelo teólogo espanhol Ángel Antón quando 

afirma que no caso  da  recepção, assim como acontece em outros contextos 

eclesiológicos, a vida é anterior a reflexão e a teoria é precedida pela prática.544  

Não obstante a prática ser anterior ao conceito, deve-se afirmar que a 

sistematização da teologia da recepção logrou grande impulso a partir da segunda metade 

do século XIX, sobretudo pelo processo de recepção do Concílio Vaticano II. Embora 

houvesse estudos anteriores sobre essa tema da recepção545, pode-se alocar na gênese da 

articulação moderna desse conceito o sacerdote jesuíta Aloys Grillmeier. Ele, que tempos 

depois fora nomeado cardeal pelo papa João Paulo II, foi um dos primeiros, na história 

recente, a usar a categoria teológica da recepção.546 Sua pioneira pesquisa, apresentada em 

1970, partiu do esquema metodológico organizado pelo jurista e historiador do direito 

Fransz Wieacker (1908-1994), que estudava a recepção do direito privado romano na 

                                                      
542PINHO, José Eduardo Borges. Op.cit p. 36. 
543 Cf. PINHO, José Eduardo Borges. Op.cit., p. 36. 
544ANTÓN, Ángel. La “recepción” en la Iglesia y eclesioligia (I). Gregrorianum. Roma, v. 77, n. 1, 1996, p. 86. 
545Cf. OTADUY, Javier. Discernir la recepción. Las acepciones del concepto y su relieve en el derecho. 

Fidelium Iura, 1997, n. 7, p. 5-8. Disponível em: <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/6460/1/VII-

Discernir_recepcion.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2017 (12h). Esse autor assegura que nos anos finais da década de 

sessenta, protagonizado pelo Conselho Mundial, houve um interesse em estudar a estrutura e a natureza dos 

Concílios da Antiguidade. Sem buscar o conceito de recepção, esses estudos ofereceram suficiente sensibilidade 

teológica para o tema da recepção. Rudolph Shom e Hans Dombois são os primeiros que haviam se referido a 

“recepção com um conceito dotado de um determinado estatuto teológico”. 

546Cf. OTADUY, Javier. Op.cit., p. 9; CONGAR, Yves. A recepção como realidade eclesiológica. Concillium, 

1972, n. 7, p. 886; ______. La recepción como realidad eclesiológica. Disponível em: <http:// 

http://servicioskoinonia.org/relat/322.htm>. Acesso em: 12 ago. 2017 (19h53). 
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jurisprudência alemã. A partir do estudo desse teórico alemão, Grillmeier aporta na 

ciência teológica o conceito de recepção. Como comenta Javier Otaduy:  

Grillmeier queria aplicar o esquema metodológico criado pelo historiador 

do direito privado alemão, Franz Wieacker para explicar o modo como o 

direito privado alemão havia assumido o direito Romano. Diria 

Grillmeier: Se os juristas têm uma larga tradição e um método depurado 

para verificar e avaliar os fenômenos de recepção, tomemos o exemplo 

deles para ciência teológica.547 

Respaldado pelos conceitos do historiador germânico, Grillmeier apresenta sua 

noção de recepção. Ele apropria-se do conceito de exogeneidade postulado por Wieacker 

no estudo do direito privado alemão.548 Desse modo, o teórico atesta que só é possível 

falar em uma verdadeira recepção de um elemento, uma norma ou uma regra eclesiástica 

se ela for acolhida em uma realidade cultural distinta de onde foi emanada. Uma regra 

dada por um próprio organismo a si mesmo e aceita pelos demais não poderia, em sentido 

pleno, ser considerada fruto de uma recepção.549 A título de exemplo, quando uma decisão 

sinodal do Ocidente é acolhida em uma Igreja do Oriente, resulta uma recepção. Em 

sentido contrário, as decisões geradas nos Concílios ecumênicos e acolhidas pela Igreja 

Católica não seriam símbolos de recepção. Portanto, para o jesuíta alemão, a recepção é 

um processo que só se consolida em sentido próprio se a norma for culturalmente 

extrínseca à instituição, mas acatada por ela como normativa sua. 

A tese de Grillmeier, conquanto seja pertinente e tenha influenciado outros 

pensadores, foi aprofundada por diferentes teóricos. O teólogo Yves Congar, sobre quem a 

história fez repousar a pecha de pai da teologia da recepção550, foi um dos que dilataram e 

aprofundaram a tese do jesuíta teotônico. Congar deslocou o acento dessa tese de uma 

perspectiva exógena, extraeclesial, para um âmbito eclesial, apresentando-a como 

categoria e realidade eclesiológica.551 Sobre isso comenta Ángel Antón: 

                                                      
547OTADUY, Javier. Discernir la recepción. las acepciones del concepto y su relieve en el derecho. Fidelium 

Iura, 1997, n. 7, p. 9. Disponível em: <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/6460/1/VII-Discernir_ 

recepcion.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2017 (12h). 
548OTADUY, Javier. Op.cit., p. 9. 

549Cf. CONGAR, Yves. A recepção como realidade eclesiológica. Concilium: Revista internacional de 

Teologia. Petrópolis,1972, n. 7, p. 886. 
550Cf. VIEIRA, Fábio. O Concílio no Sertão: as transformações no Catolicismo no norte de Minas a partir do 

Vaticano II. Montes Claros: Unimontes, 2014, p. 64. 

551CONGAR, Yves. A “Recepção como realidade eclesiológica”. In. ___. Igreja e papado. São Paulo: Loyola, 

1997. p. 254. Cf. ______. A recepção como realidade eclesiológica. Concilium: Revista internacional de 

Teologia. Petrópolis,1972, n. 7, p. 887. 
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Enquanto A. Grillmeier adere a alteridade requerida no campo do direito 

para o processo de recepção e aplica a recepção a decisões de sínodos 

particulares, acolhidos pela igreja universal o por uma ampla unidade 

regional de igrejas e mais propriamente por Igrejas separadas, Congar 

tem esta noção com muito estrita.552 

Para Congar, a recepção não precisava necessariamente ser uma norma dada fora 

da estrutura da Igreja, como atestava Grillmeier, mas uma regra acolhida de forma 

voluntária e deliberada pela comunidade, como válida para sua vida.553 Não é algo, na 

perspectiva escolástica, de obediência à autoridade, conforme uma regra específica 

exposta. Antes, a recepção “admite uma contribuição própria do consenso, eventualmente 

de julgamento em que se exprime a vida de um corpo que exerce recursos espirituais e 

originais”.554 A novidade dessa perspectiva, que deu ampla base a sistematizações 

posteriores, reside, portanto, no fato de situar a reflexão sobre a recepção não apenas em 

normas conciliares assumidas por comunidades culturalmente diversas e de configurar a 

recepção com uma realidade eclesial ampla, dentro da qual se insere a recepção de normas 

conciliares, sinodais, jurídicas e litúrgicas. Recepção, portanto, é aspecto interna corpus 

da teologia e de toda a realidade eclesial. 

Se tratava também, e sobretudo de converter a recepção em uma noção 

eclesiologia geral, capaz de abarcar qualquer fenômeno que concerne a 

duas instancias eclesiais, uma emitente e outra receptora. Quer dizer, 

fazer da recepção um princípio interno da teologia e do direito da Igreja. 

A partir desse momento a recepção dos Concílios[...] ser converterá em 

um processo a mais, inscrito em uma dinâmica de recepção eclesial.555 

As bases teóricas lançadas no universo teológico por Grillmeier e Congar 

desencadearam uma profusão de estudos sobre a recepção. Segundo Javier Otaduy556, a 

década de oitenta difundiu a categoria teológica da recepção, impulsionado, sobretudo, 

pelo ecumenismo e pelos estudos de recepção do Vaticano II, após vinte anos de sua 

celebração. Um período seguinte, conforme classifica o mesmo autor, foi o de 

sistematização da temática, definindo os princípios fundamentais da teoria da recepção. 

Ángel Antón, na década de noventa, reclamando a perenidade do conceito de recepção, 

                                                      
552 ANTÓN, Ángel. La “recepción” en la Iglesia y eclesioligia (I). Gregrorianum, Roma, v. 77, n. 1, 1996, p. 

61-2. 
553Cf. CONGAR, Yves. A “Recepção como realidade eclesiológica”. In: Igreja e papado. São Paulo: Edições 

Loyola, 1997. p. 254. 
554 CONGAR, Yves. A recepção como realidade eclesiológica. Concilium: Revista internacional de Teologia. 

Petrópolis,1972, n. 7, p. 887. 
555OTADUY, Javier. Discernir la recepción. Las acepciones del concepto y su relieve en el derecho. Fidelium 

Iura, 1997, n. 11, p. 10. Disponível em: <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/6460/1/VII-Discernir_ 

recepcion.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2017 (12h). 
556Cf. OTADUY, Javier. Op.cit., p. 9. 
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apresentou vários teóricos de diversos matizes que refletiam a questão da recepção no que 

atestaria uma vitalidade da reflexão até os dias atuais557, bem como uma síntese da 

recepção na vida da Igreja e na reflexão eclesiológica558 dessa categoria. 

O percurso histórico acima delineado revela o longo espectro da teologia da 

recepção. Da prática da recepção à ideia de recepção com realidade eclesial, um longo e 

sinuoso caminho foi trilhado. Esse fato permite, não sem dificuldades, elaborar um 

conceito sobre essa categoria teológica. No espaço desta pesquisa, transcendendo a 

clássica definição da teologia da recepção defendida por Grillmeier, opta-se por entendê-

la não como aceitação de normas ou sanções oficiadas por outros organismos e impingidas 

a igrejas locais de forma intransigente, mas, antes, como uma realidade eminentemente 

ativa e eclesial em que cada sujeito, dentro de um processo de participação, acolhe uma 

norma que não deu a si, mas a converteu em uma em regra de vida, de ação.559  

 Nesse sentido, na esteira de Grillmeier, Congar e, particularmente, inspirado por 

Borges Pinho560, pode-se caracterizar a teologia da recepção a partir de quatro elementos 

essenciais, a saber: a existência de fiéis que acedam a uma determinada regra pela fé; fiéis 

que tenham acolhido a fé e a assumem em um movimento de comunhão eclesial; a 

tradição eclesial entendida como processo de atualização daquilo que já fora revelado, 

mas que precisa ser novamente recebido; e, por fim, a ação do Espírito Santo, que move a 

vida, e a fé da Igreja, que fomenta a recepção. Dito de outra forma, na perspectiva de 

processo, recepção envolve espaço, tempo, atores e objeto. Como atesta Brighenti:  

O fenômeno da recepção é um processo que envolve basicamente quatro 

variáveis possíveis: o tempo, o espaço, os atores e objeto em causa. o 

tempo diz respeito ao fato de a recepção inscrever-se na história; o 

Espaço evoca as condições sociais, políticas econômicas e culturais de 

um lugar determinado, em meio às quais dar-se-á a recepção; os atores 

concernem a interação de diferentes pessoas ou grupos de pessoas; e, 

finalmente, o objeto em causa se remete ao conteúdo a ser recebido como 

bem espiritual.561 

Para esta pesquisa, aplica-se o conceito de que a recepção é uma realidade 

eminentemente eclesial e ativa, em que cada sujeito de fé (atores), dentro de um processo 

                                                      
557Cf. ANTÓN, Ángel. La “recepción” en la Iglesia y eclesioligia (I). Gregrorianum, Roma, v. 77, n. 1, p. 57-

96. 
558Cf. ANTÓN, Ángel. La “recepción” en la Iglesia y eclesioligia(II). Gregrorianum. Roma. v. 77, n. 1, p. 448. 
559Cf. CONGAR, Yves. A recepção como realidade eclesiológica. Concilium: Revista internacional de 

Teologia. Petrópolis,1972, n. 7, p. 887. 
560Cf. PINHO, José Eduardo Borges. Op.cit., p. 99-135. 
561BRIGHENTI, Agenor. Processo de Recepção de um Concílio na Igreja: uma conceituação teológica. 

Encontros Teológicos, Florianópolis, ano 17, v. 2, n. 33, 2002, p. 44. 
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(tempo) de participação na comunhão eclesial (espaço), acolhe uma norma, decisão 

(objeto em causa), que não deu a si, mas a converteu em uma regra de vida, de ação.  

Essa ideia, aplicada em específico a II e  III Conferências em relação ao Vaticano 

II, querem dizer da capacidade que tiveram, enquanto locais de recepção, ambiente de 

comunhão e comunidade de crentes, de assentar na realidade latino-americana aquilo que 

o Concílio Vaticano propôs, dando enfoque àquilo que dele aparece nas orientações para o 

uso da Bíblia na Pastoral. Trata-se da capacidade de receber, de maneira criativa e 

inspirada pelo Espírito Santo, aquilo que procedeu do Concílio Vaticano II. Uma norma 

que elas não deram a si mesma, mas tomaram como regra de vida, de ação562, e pode ser 

percebida do ponto de vista teológico e operacional.563 Nesse sentido, quer-se falar na 

recepção do Vaticano II nas Conferências de Medellín e Puebla.  

2 A recepção do Vaticano II e as Conferências de Medellín e Puebla  

 A temática da recepção do Vaticano II é, ainda hoje, um tema amplamente 

debatido. Não raras pesquisas564 revelam a complexidade dessa questão e acentuam a 

consciência de que se trata de um processo em construção. O período pós-conciliar em 

diferentes níveis, quer pela via dos organismos curiais, quer pelas ações das igrejas locais, 

amolda-se como um tempo de difusa recepção conciliar.  

  Historicamente, o Vaticano II, diferentemente do Concílio de Trento (1454-1563), 

não gozou de  uma comissão consistorial responsável pela aplicação estrita do Concilio.565 

Esse fato, associado ao protagonismo dado às igrejas locais no evento conciliar, favoreceu 

uma grande autonomia no processo de recepção. Assim, percebe-se, como afirmado quase 

de maneira consensual por vários teólogos, que para a América Latina as Conferências 

Gerais do Episcopado Latino-Americano foram um espaço privilegiado desse processo.566 

                                                      
562Cf. CONGAR, Yves. A recepção como realidade eclesiológica. Concillium, 1972, n. 7, p. 887. 
563Cf. BRIGHENTI, Agenor. Processo de Recepção de um Concílio na Igreja: uma conceituação teológica. 

Encontros Teológicos. Florianópolis, ano 17, v. 2, n. 33, 2002, p. 52. 
564Cf. CODINA, Victor. O Vaticano II, um Concílio em processo de recepção. Perspectiva Teológica, Belo 

Horizonte, v. 37, n. 101, 2005; BEOZZO, José Oscar. Recepção do Concílio Vaticano II. In: PASSOS, João 

Décio; SANCHEZ, Wagner Lopes (Orgs.). Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 

2015; THEOBALD, Christoph. A recepção do Concílio Vaticano II. I. Acesso à fonte. São Leopoldo: 

Unisinos, 2015. 
565Cf. BEOZZO, José Oscar. Recepção do Concílio Vaticano II. Op.cit., p. 803. 
566Cf. THEOBALD, Christoph. A recepção do Concílio Vaticano II. vol. I. Acesso à fonte. São Leopoldo: 

Unisinos, 2015, p. 42-42; 419-24; LIBÂNIO, João Batista. 50 anos do Concílio. Belo Horizonte, v. 9, n. 24. 

2011. p. 960. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-

5841.2011v9n24p958>. Acesso em 20 out. 2017 (11h13). DOI: 10.5752/P.2175-5841.2011v9n24p958. 
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 Nesse sentido,  Medellín e Puebla  apresentam-se como momentos distintos de um 

comum processo de recepção do Vaticano II. A Conferência de 1968 passou à história 

como o marco latino-americano da recepção do Concílio.567 Puebla, por sua vez, mesmo 

marcada por um novo contexto eclesial568, por razões de ordem social e eclesial, na linha 

de continuidade da II Conferência Geral, apresenta-se como um segundo ato de recepção 

do que fora a celebração conciliar realizada entre 1962 e 1965.569 

  Sob essa perspectiva, busca-se nas páginas abaixo refletir sobre o que as 

orientações para o uso da Bíblia anteriormente apresentadas demonstram de temáticas que, 

em última análise, decorrem do Concílio Vaticano II. Trata-se de agregar um elemento a 

mais para formular um juízo de continuidade ou descontinuidade sobre as orientações 

sobre o uso da Bíblia em Puebla e Medellín. 

2.1  A recepção do Vaticano II e as orientações para o uso da Bíblia em Medellín  

Medellín, em relação ao Concílio Vaticano II, colocou-se, em um primeiro 

momento, como instrumento de aplicação das ideias conciliares. Durante a IX 

Assembleia570 Ordinária do CELAM, realizada em Roma, de 23 de setembro a 16 de 

novembro de 1965, Dom Manuel Larraín e Dom Hélder Câmara intuíram que seria 

oportuno aproveitar melhor o Congresso Eucarístico Internacional a ser realizado em 

Colômbia em agosto de 1968, agregando a ele uma Assembleia Geral do Episcopado 

Latino-Americano e caribenho571, tal como ocorrera pouco mais de dez anos antes no Rio 

de Janeiro. Ao externar essa proposta a Paulo VI no apagar das luzes do Concílio, os 

bispos tinham claro que, por meio de um Conferência Geral, iriam traduzir/aplicar o 

evento eclesial que se encerrava no continente latino-americano e caribenho.572  

                                                      
567Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: quarenta anos. Concilium: Revista internacional de Teologia, 

Petrópolis, n. 328, 2008, p. 124-36; TAVARES, Sinvaldo. Medellín: uma criativa “recepção” do Concílio. 

Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 68, fasc. 269, jan. 2008, p. 46 ss; COMBLIN, Joseph. 

Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois. Cadernos de Teologia Pública, São Leopoldo, ano 5, v. 

36, 2008, p. 11. 
568Cf. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro a 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007, p. 28. 
569Cf. LIBÂNIO, João Batista. Nas pegadas de Medellín: as opções de Puebla. Cadernos de Teologia pública. 

São Leopoldo: Unisinos, ano 5. v. 37, 2008, p. 7; DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de 

sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 514. 
570Cf. LORA, Cecilio. Del Concílio a Medellín, hoy. Horizonte. Belo Horizonte. v. 9, n. 24, Especial, dez. 2011, 

p. 1235. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php /horizonte/article/view/P.2175-

5841.2011v9n24p1233/3464>. Acesso em: 28 set. 2017 (11h36). DOI. 10.5752/P.2175-5841.2011v9n24p1233 

571Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. I. São Paulo: Edições 

Loyola, 1981, p. 70. 

572Cf. SOUZA, Luiz Alberto Gomez. A caminhada de Medellín a Puebla. Perspectiva teológica, Belo 

Horizonte, n. 31, 1999, p. 223-34. 
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Passados três anos de preparação por meio de reuniões e encontros, a celebração da 

Conferência ultrapassou, como se percebe em seu Documento Conclusivo, a ideia inicial 

de aplicação ou transposição dos postulados do Concílio. A reflexão produzida em 

Medellín sobejou uma criativa e dinâmica de recepção das ideias conciliares.573 Tratava-se 

de uma peça a mais no grande canteiro de obras que fora o Concílio, um novo passo 

alçado, depois do ponto de partida que foi o evento conciliar574. Assim, a II Conferência 

Geral do Episcopado Latino-Americano tornou-se um verdadeiro marco da história 

eclesial latino-americana e caribenha. Nesse sentido, foi comparada ao Sínodo provincial 

de Lima (1582-1583), sendo que aquilo que o Sínodo fez (recepcionou) para a imensa 

diocese limense em relação aos arrazoados emanados do Concílio de Trento foi feito pela 

Conferência de 1968 para o Vaticano II575, só que, dessa vez, para um continente inteiro e, 

na expressão de Dussel, com uma “teologia da libertação e pastoral Missionária”.576 Ela 

forjou, desse modo, uma Igreja com fisionomia tipicamente latino-americana577, doravante 

chamada Igreja fonte e não mais reflexo ou espelho, em uma expressão consagrada pelo 

filósofo Cláudio Henrique de Lima Vaz.578 

 O Documento Conclusivo de Medellín, naquilo que é exarado em suas páginas 

finais, revela-se como um particular viés de recepção do Vaticano II.579 Apresenta-se 

como a capacidade que as igrejas locais do continente, formadas por uma comunhão de 

crentes e representada em seus diversos atores (bispos, sacerdotes e leigos), assentaram o 

que o Concílio Vaticano II propôs à Igreja para a realidade latino-americana; de modo 

particular, nessa reflexão, a capacidade de recepcionarem ideias conciliares nas 

orientações para o uso da Bíblia na Pastoral. 

                                                      
573Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: quarenta anos. Concilium: Revista internacional de Teologia, 

Petrópolis, n. 328, 2008, p. 124-36; TAVARES, Sinvaldo. Medellín: uma criativa “recepção” do Concílio. 

Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 68, fasc. 269, jan. 2008, p. 46 ss. 
574PAULO VI. Le congrès international de theologie du II concile oecumenique du Vatican. In: Documentation 

catholique, 63, 1966), p. 173. Apud BRIGHENTI, Agenor. Processo de Recepção de um Concílio na Igreja: uma 

conceituação teológica. Encontros Teológicos. Florianópolis,  ano 17, v. 2, n. 33, 2002, p. 44. 
575Cf. DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. I. São Paulo: Edições 

Loyola, 1981, p. 74. 
576DUSSEL, Op.cit., p. 74. 
577Cf. SOUZA, Luiz Alberto Gomez. Op.cit., p. 223-34; SOUZA, Ney de. Rio de Janeiro (1955) a Aparecida 

(2007). Um olhar sobre as Conferências Gerais do Episcopado Da América Latina e do Caribe. Revista de 

Cultura Teológica, São Paulo, ano 15, n. 64, jul.-set. 2008, p. 127-47. 
578 Cf. VAZ, Henrique C. de Lima. Igreja reflexo vs. Igreja-fonte. Cadernos Brasileiros, Rio de Janeiro, n. 46, 

mar.-abr. 1968, p. 17-22. 
579Cf. THEOBALD, Christoph. A recepção do Concílio Vaticano II. I. Acesso à fonte. São Leopoldo: 

Unisinos, 2015, p. 419-21. 
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Fartamente documentadas580 foram as ações que se sucederam em decorrência do 

Concílio e que, em certa medida, foram impulsionadas e equacionadas para o continente 

latino-americano a partir das Conclusões da II Conferência Geral celebrada em 1968. Não 

mais que um ano após Medellín, quase a totalidade do episcopado do continente havia se 

apropriado das ideias dessa Conferência em seus planos de pastorais, com um acento 

maior ou menor em um ou outro dos seus Documentos. Esses planejamentos reverberavam 

as Conclusões da Conferência e, consequentemente, o Vaticano II. Nesse sentido, 

afirmava Dussel: 

Pode-se dizer que um ano depois de Medellín todos os episcopados 

latinos Americano reafirmaram as conclusões da II Conferência Geral. O 

novo espírito anima também as reuniões conjuntas do CELAM e da 

Conferência Nacional dos Bispos dos Estados Unidos, realizada de 3 a 5 

de junho de 1969 em Caracas.581  

A influência de Medellín nos planos pastorais refletia a recepção daquilo que fora 

discutido no Concílio. Um aglomerado de dezesseis relatórios escritos por comissões 

distintas e que gozava, por isso, de uma redação plural receberam as ideias do Concílio. 

Embora diferentes quanto à forma, são coesos quanto aos objetivos. Os relatórios 

planteavam responder de forma contundente à grave situação da América Latina sob o 

prisma daquilo que o Vaticano II propusera. Uma vez elaborados e coligidos em forma de 

Conclusões, os textos foram imediatamente acolhidos como magistério próprio da Igreja 

no continente, sem necessidade de prévia retificação Pontifícia. Tratava-se de um 

privilegiado exercício da colegialidade requerida pelo Concílio e assumido de forma clara 

por Paulo VI.582 Na teoria e na prática, a Conferência amoldava-se a uma perspectiva de 

recepção do Concílio. 

Nesse sentido às Conclusões de Medellín, do ponto de vista temático, recepcionam 

em grande medida os postulados do Concílio. São dezesseis relatórios que plastificam em 

maior ou menor intensidade alguns dos dezesseis Decretos, Documentos ou Constituições 

do Vaticano II. Sete Documentos aparecem explicitamente representados em suas 

                                                      
580 Ver:  MARINS, José Maria. De Medellín a Puebla: a práxis da Igreja na América Latina. São Paulo: Editora 

Paulinas, 1979. 
581 DUSSEL, Op.cit., p. 75. 
582Cf. LORA, Cecilio. Del Concilio a Medellín, hoy. Horizonte. Belo Horizonte. v. 9, n. 24, Especial, dez. 2011, 

p. 1238-9. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php /horizonte/article/view/P.2175-

5841.2011v9n24p1233/3464>. Acesso em: 28 set. 2017 (11h36). DOI. 10.5752/P.2175-

5841.2011v9n24p1233;FERREIRA, Reuberson Rodrigues. As opções da Conferência de Medellín, o legado 

para a Igreja e o Papa Francisco. Encontros Teológicos, Florianópolis, v. 32, n. 2, maio-ago. 2017, p. 352; 

BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspiração e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, n. 232, 

dez. 1998, p. 830. 
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temáticas nas conclusões da Conferência de 1968, a saber: a Constituição Sacrossantum 

Concilium (Liturgia, 9); os decretos Apostolicam Actuositatem (Movimento Leigo, 10); 

Presbyterorum Ordinis (Presbiteros, 11); Optatam Totius (Formação do Clero, 13); 

Perfecta Caritatis (Vida Religiosa, 12); o Inter Merifica (Meios de Comunicação Social, 

16); e, por fim, a Declaração Gravissimus Educationis (Educação, 4). 

 À guisa de exemplos da ideia de recepção, o texto Gravissimus Educationis 

encontra seu correlato no relatório três de Medellín sob o título Educação. Esse texto, à 

luz da realidade sofrida do continente latino-americano, ganha um sentido mais amplo e 

profundo. Os bispos, com os olhos voltados para o papel da educação, como sugeria o 

Vaticano II em sua declaração sobre o tema583, perceberam nela um espaço de 

transformação de estruturas injustas. Apontaram, assim, a educação libertadora com um 

serviço da Igreja à humanidade.584 Nesse espírito, o episcopado reunido em Medellín viu 

como sua missão promover, sem medir esforços, uma educação de base “que não visa 

apenas alfabetizar, mas também capacitar o homem para convertê-lo em agente consciente 

de seu desenvolvimento integral”.585 De igual modo, os bispos reconheceram à luz do 

Concílio586 o papel preponderante dos pais na educação e orientaram as escolas católicas à 

criação de locais de comunhão (associação de pais)587, bem como sugeriram que o 

ambiente educacional católico fosse marcado por dinâmicas inovadoras, abertas à  

realidade, com espaço ecumênico e democrático.588 Insistiram, de igual modo, que as 

universidades fossem ambientes devotados à pesquisa589 e, no Espírito do Concílio590, que 

a teologia estivesse em diálogo com as ciências humanas.591 

Nessa mesma perspectiva de recepção, existem no bojo dos Documentos de 

Medellín alguns textos, como Gaudium et Spes, Christus Dominus, Ad Gentes, Lumem 

Gentium, Unitatis Redintegratio, Dingitatis Humanae, Orientalium Ecclesiarum e Dei 

Verbum, que não encontram um correspondente direto de sua temática no relatório final da 

Conferência de Medellín. Tal fato não representa, contudo, que eles não foram 

recepcionados. Embora algumas Constituições, Declarações ou Decretos não sejam 

                                                      
583CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Gravissimus Educationis. (GE) In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 1512- 6. 
584 Cf. DM, Educação, n. 8. 
585DM, Educação, n. 16. 
586GE, n. 6-7. 
587Cf. DM, Educação, n. 12, 
588Cf. DM, Educação, n. 19, 20 
589Cf. DM, Educação, n. 21 
590GE, n. 11. 
591 Cf. DM, Educação, n. 21 
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explicitamente mencionadas, a temática aparece de forma contumaz, mormente 

transversal. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes592, a título de exemplo, não goza de 

um relatório que visasse explicitamente refletir sobre a presença da Igreja no mundo. Não 

obstante, sobre ela pode-se afirmar, salvo melhor juízo, que está presente de maneira ora 

tática, ora explícita em todos os relatórios de Medellín sob o signo dos sinais dos tempos, 

da pastoralidade e do serviço à humanidade. De maneira mais acintosa, podemos 

encontrá-la sendo citadas quarenta e duas vezes ao longo de todas as Conclusões, com 

maior incidência nos Documentos sobre demografia e família, justiça e liturgia, 

respectivamente dez, sete e seis vezes.  

Outro exemplo é a reflexão sobre pobres. Esse tema, mesmo sendo reiteradas vezes 

proposto no Concílio593 e, antes dele, quisto por João XXIII594, não adentrou de maneira 

contundente na agenda conciliar tampouco em suas conclusões, exceto em algumas 

menções na Lumem Gentium595 e outra na Gaudium et Spes.596 Em Medellín, porém, há 

uma clara e deliberada opção por uma Igreja pobre e servidora dos pobres quer em suas 

estruturas visíveis597, quer em suas opções pessoais.598 Ela deve, como atestam os 

relatórios sobre Paz e Justiça, aproximar-se dos setores oprimidos599, das classes populares 

e dos camponeses.600 Sua opção por uma Igreja pobre não é de instrumentalização do 

pobre ou da pobreza, mas de torná-los sujeitos de sua própria libertação, ensinando-os a 

ajudarem a si mesmos.601 Tal recepção, evidentemente, teve forte influência do grupo da 

“Igreja dos pobres”, que tinha em suas fileiras alguns bispos latinos, entre eles brasileiros.  

Por fim, como anteriormente aludido no capítulo primeiro desta pesquisa, ainda na 

perspectiva de ilustração, os Decretos como a Unitatis redintegratio e Declaração Nosta 

Aetate são citados, respectivamente, em nenhuma ou apenas em uma ocasião nas 

Conclusões da II Conferência Episcopal. Não obstante, “foi em Medellín que os Cristãos 

                                                      
592Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspiração e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, n. 

232, dez. 1998, p.844-9. 
593Cf. MELLO, Antônio Alves de. A opção preferencial pelos pobres e excluídos: do Concílio Vaticano II ao 

Documento de Aparecida. Revista Eclesiástica Brasileira, fasc. 269, 2008, p. 21-39. 
594Cf. JOÃO XXIII. Radiomensaje de su santidad Juan XXIII un mes antes de la apertura del Concilio 

Vaticano II. 11.09.1962. Disponível em: <https://w2.vatican.va>. Acesso em: 10 ago. 2016 (14h50). 
595CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Lumem Gentium (LG). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, n. 8. 
596CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Gaudium et spes (GS). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, n. 69. 
597Cf. DM, Pobreza da Igreja, n. 12, 18. 
598Cf. DM, Pobreza da Igreja, n. 12, 15, 16. 
599Cf. DM, Paz, n. 7. 
600Cf. DM, Justiça, n. 7, 9. 
601Cf. DM, Pobreza da Igreja, n. 10. 
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não católicos compareceram em maior número: onze, enquanto apenas cinco estiveram em 

Puebla, só três em Santo Domingo, [...] nenhum no Rio de Janeiro”602 e, mais 

recentemente, seis em Aparecida. De igual modo, não raros textos apontam uma 

necessidade de uma abertura ecumênica e inter-religiosa em suas ações, como, por 

exemplo, sobre Educação603, Juventude604, Catequese605, Liturgia606, revelando a força 

prática e tácita tanto do Decreto sobre o ecumenismo como da Declaração acerca do 

diálogo inter-religioso. 

Com esses exemplos mencionados, busca-se indicar que as Conclusões de Medellín 

se configuraram como prova documental de uma forma de recepção do Concílio. Bem 

mais que reproduzir os postulados do Vaticano II, a Conferência os acolhe e os transforma 

de maneira criativa e fiel, adaptando-os à sua realidade. Nesse espírito, à luz da teologia 

da recepção, comprova-se a ativa capacidade dos sujeitos de fé (bispos) situados na 

história do continente e reunidos em uma Conferência Geral em acolher e aprofundar, de 

acordo com realidade vigente e inspirados pelo Espírito, uma norma que não deram a si, 

mas a converteram em diretiva de ação, normativa para o trabalho, orientação para a 

Pastoral. 

No que diz respeito às orientações para o uso da Bíblia, percebe-se a mesma lógica 

assumida nos outros Documentos, isto é, os bispos, contemplando a realidade do 

continente e preocupados com a eficácia da evangelização à luz do Vaticano II, 

recepcionam as intuições conciliares e as aprofundam de modo a tornarem suas certas 

normas que não deram a si mesmo. Convém recordar que Medellín, em relação à Bíblia, é 

extremamente parcimoniosa no uso explícito de referências à Sagrada Escritura, o que fez 

com adentrasse a história da Igreja com a pecha de ter negligenciado o recurso a 

argumentação bíblica.607 De igual modo, não há um relatório da Conferência que verse 

exclusivamente sobre a Bíblia e ao mesmo tempo não se deve buscar no Concílio algum 

Documento que se coloque sob a chancela de refletir sobre o uso pastoral da Bíblia, 

excetuando as admoestações do capítulo VI da Dei Verbum. Sendo assim, as afirmações 

                                                      
602Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspiração e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, n. 

232, dez. 1998, p. 838. 
603Cf. DM, Educação, n. 20. 
604Cf. DM, Juventude, n. 19. 
605Cf. DM, Catequese, n. 11. 
606Cf. DM, Liturgia, n. 14. 
607Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: inspiração e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 58, n. 

232, dez. 1998, p. 844. 
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da II Conferência sobre a Bíblia decorrem, como será apontado, de ideias conciliares, e 

não de regras explícitas do Vaticano II sobre o emprego pastoral da Bíblia.  

As orientações para o uso da Bíblia que afloram no Documento de Medellín 

repousam suas bases em três Documentos específicos: Pastoral Popular, Catequese e 

Formação do Clero. O primeiro e o segundo estão no bloco de relatórios amalgamados sob 

o título de Evangelização e Crescimento da Fé, e tiveram em suas fileiras nomes como o 

do teólogo Boaventura Kloppenburg, do pastoralista brasileiro Raimundo Ayremorais e 

bispos da lavra de Aloísio Lorscheider, do biblista José Freire Falcão e de Vicente 

Scherer.608 O terceiro relatório, por sua vez, ambienta-se no grupo nomeado de A Igreja e 

suas estruturas visíveis e contava em sua redação com pessoas da estirpe de José Maria 

Pires grande e recentemente falecido profeta, arcebispo emérito da Paraíba, cognominado 

Dom Zumbi.609 

Com relação à pastoral popular, os bispos atestam que ela está visceralmente 

associada à cultura latino-americana, mas tende a uma certa crise610, dadas as mudanças 

culturais. Desse modo, o episcopado vê na palavra de Deus o viés capaz de estimular uma 

reevangelização preocupada em depurar limites que a religiosidade popular eventualmente 

tenha e torne a vivência da fé mais profunda e madura.611 Sugere-se, assim, que todo e 

qualquer exercício de religiosidade popular seja forjado à luz de uma profunda palavra 

bíblica612 e que as devoções sejam fundamentadas em uma raiz na Bíblia. Para equacionar 

essa proposta, os bispos destacam a necessidade de formação de diversas pequenas 

comunidades, sobretudo entre os marginalizados, moldadas à luz da palavra de Deus e da 

Eucaristia, sempre em comunhão com os bispos.613 

Na perspectiva da religiosidade popular, quando apresenta suas orientações para o 

uso da Bíblia, Medellín recepciona, em certa medida, a ideia de evangelização das 

culturas. A II Conferência aponta o uso da Sagrada Escritura como viés de depuração de 

limites e caminho para vicejar os valores da religiosidade popular. Reconhece nesse ponto 

aquilo que há de bom na religiosidade popular, que é um produto da fusão entre fé e 

cultura. Medellín, desse modo, apropria-se da noção expressa na Gaudium et Spes sobre 

                                                      
608Cf. HERNÁN, Parada. Crónicas de Medellín: Segunda Conferencia general del episcopado latino-americano. 

Bogotá: Indo-American press service, 1975, p. 263-4. 

609Cf. HERNÁN, Parada. Op.cit., p. 267. 
610Cf. DM. Pastoral Popular, n. 1. 
611Cf. DM. Pastoral Popular, n. 8b-9. 
612 Cf. DM. Pastoral Popular, n. 12. 
613 Cf. DM, Pastoral Popular, n. 12-13. 
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evangelho e cultura, que indica que dessa relação pode haurir um mútuo e fecundo 

enriquecimento tanto para cultura como para o Evangelho.614  

Assim, ao sugerir a Bíblia como caminho de transformação da piedade popular,  

Medellín evoca a noção de que a cultura popular é um bem à fé, desde que devidamente 

compreendida. De igual modo, a II Conferência reconhece que a palavra bíblica, capaz de 

transformar a religiosidade popular, deve ser vivida em pequenas comunidades. Percebe-

se nesse ponto uma alusão a uma eclesiologia do Povo de Deus, no espírito da Lumem 

Gentium, que muito foi plastificada nas opções das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs).615 

No que diz respeito ao relatório sobre a catequese, tal como afirmado no capítulo 

primeiro, ele não goza de nenhuma citação bíblica. Os bispos, no entanto, são cônscios de 

que a catequese deve levar em conta os processos históricos e sociais do continente.616 Por 

esse motivo, recomendam que, no exercício catequético, a Bíblia seja usada como viés de 

renovação da fé, seja transmitida fielmente do ponto de vista intelectual e apresente suas 

implicações nas atividades cotidianas, nos fatos da vida do homem hodierno. A realidade 

e as aspirações da humanidade devem ser interpretadas à luz das experiências do povo de 

Israel, de Jesus e da comunidade eclesial, onde Cristo vive e atua.617  

Com relação à catequese, quando a II Conferência Geral do Episcopado sugere que 

a Bíblia seja usada no processo catequético e lida à luz da realidade concreta, aporta duas 

ideias gestadas no Concílio. De um lado, a noção de revelação de Deus na história618, 

alijando assim qualquer dicotomia (corpo e alma) do horizonte do processo de 

evangelização. De outro lado, com essa sugestão, Medellín ancora no universo da Igreja 

latino-americana a noção de sinais dos tempos, cara ao Concílio. Esse conceito “aponta a 

presença de Deus entre os povos colonizados e para a continuidade da revelação de Deus 

nesses povos. A revelação acompanha a evolução histórica”.619 Textualmente, Medellín, 

                                                      
614 CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Gaudium et spes (GS). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, n. 53-58. 
615Cf. CALIMAN, Cleto. A eclesiologia do Vaticano II e a Igreja no Brasil. In: GONÇALVES, Paulo Sérgio 

Lopes; BOMBONATO, Vera Ivanise (Org.). Concílio Vaticano II: análise e prospectivas. 2. ed. São Paulo: 

Paulinas, 2005, p. 243-5. 
616 Cf. DM. Catequese, n. 5. 
617 Cf. DM. Catequese, n. 6. 
618CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Dei Verbum (DV). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, nº 2; CONCÍLIO ECUMÊNICO 

VATICANO II. Gaudium et spes (GS). In: Compêndio do Vaticano II: Constituições, Decretos e Declarações. 

29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, nº 22-39. 
619SUES, Paulo. Sinais dos tempos. In: PASSOS, João Décio; SANCHEZ, Wagner Lopes (Orgs.). Dicionário do 

Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 899. 
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embora falando sobre a relação entre cultura da imagem e catequese, trata de sinais dos 

tempos.620 

 Na mesma perspectiva, Medellín ainda apresenta uma orientação para o uso da 

Bíblia no que diz respeito à formação do clero. Curiosamente, esse texto não apresenta 

nenhuma citação bíblica. No entanto, sugere que os institutos seminarísticos 

compreendam sua existência dentro de uma perspectiva bíblica de chamado e resposta 

(Escola de discipulado), fazendo com que os vocacionados ao ministério sacerdotal sejam 

capazes de atingir uma maturidade cristã condizente com o carisma sacerdotal.621 Para 

tanto, os seminaristas devem ser moldados, em sua espiritualidade, pela capacidade de 

ouvir a Palavra de Deus e guiar-se na desafiante e sofrida realidade em que vive por 

princípios evangélicos.622 

No que tange à questão da formação sacerdotal, Medellín, ao orientar para o uso da 

Bíblia, reverbera o decreto Optatam Totius quer em citações, quer em conteúdo. Ele é 

citado dezessete vezes, e seu conteúdo é aludido em inúmeros momentos. À luz da 

realidade latino-americana, a sugestão para a formação sacerdotal em vistas a preparar os 

candidatos para o ministério da Palavra testificada no Decreto conciliar sobre a formação 

sacerdotal623 adquire uma noção mais ampla: a de que sejam formados pela Palavra e 

pelos princípios evangélicos. Mais ainda: que esses princípios sejam critérios para 

discernir e avaliar a realidade sofrida em que vivem624, não preparados para dizer a 

Palavra como sugere a Optatam Totius , mas para viver da Palavra na realidade concreta. 

Em largos traços, verifica-se que o Documento de Medellín, não obstante a exígua 

recorrência à Sagrada Escritura, apresenta orientações para o uso da Bíblia. Tais 

orientações práticas, são fruto da lucidez de bispos conhecedores de suas 

responsabilidades e  estão eivadas do Espírito Conciliar. Depurar limites e vicejar virtudes 

na religiosidade popular revela que Medellín apropriou-se da conciliar associação entre 

Evangelho e cultura como viés de mútuo enriquecimento tanto da cultura como do 

Evangelho.  

Ao sugerir a Bíblia como elemento que, lido à luz da realidade, é viés de uma 

evangelização sólida, Medellín, em boa medida, recepciona a noção de revelação não 

                                                      
620 Cf. DM. Catequese, n. 12. 
621 Cf. DM. Formação do Clero, n. 8. 
622 Cf. DM. Formação do Clero, n. 9a. 
623 CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Optatam Totius (DV). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, nº 4-9. 
624 Cf. DM. Formação do Clero, n. 9a. 
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como um dado já acabado, mas como um processo de evolução. Por fim, formar o 

sacerdócio na perspectiva bíblica e que deve extrair dela critérios para ajuizar sobre a 

realidade e para o exercício do ministério amplia a missão do sacerdócio que não deve 

apenas estar a serviço do Evangelho como um passivo portador , mas moldar sua vida a 

partir da Sagrada Escritura.  

Medellín, portanto, quando sugere o uso da Bíblia, apropria-se de ideias conciliares 

de modo particular: a relação entre cultura e evangelização expressa na Gaudium et Epes; 

a noção de Igreja Povo de Deus da Lumem gentium; e o conceito de revelação de Deus na 

história expresso na Dei Verbum e na Gaudium et Spes. Por fim, aprofundando a noção de 

operadores da Palavra postulada pela Optatam Totius para a de homens forjados à luz da 

palavra. 

Desse modo, é possível ajuizar que em Medellín ocorreu um processo de recepção, 

entendida como a ativa capacidade dos sujeitos de fé (bispos), reunidos em comunhão, na 

Conferência Geral de Medellín, em acolher e aprofundar, de acordo com realidade vigente 

e inspirados pelo Espírito, uma norma que não deram a si, mas a converteram em regra de 

vida625, normativa para o trabalho, orientação para a vida pastoral.626 No que diz respeito 

ao uso da Bíblia, eles foram capazes de absorver alguns elementos que o Concílio 

postulou e transformá-lo em ações pastorais concretas. Contíguo à Medellín, despontaria 

dez anos depois, e quiçá como um novo espaço de recepção dos postulados conciliares, a 

III Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e caribenho, celebrada em Puebla. 

2.2  A recepção do Vaticano II e as orientações para o uso da Bíblia em Puebla  

Do encerramento de Medellín, uma década se passou até que despontasse uma 

nova Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e caribenho em Puebla, no final 

de janeiro de 1979. Essa Conferência Episcopal, não obstante vozes contrárias, colocar-se-

ia sob o pálio do Vaticano II e em linha direta de continuidade da sua antecessora, 

celebrada em 1968.627 O ambiente que a secundava, contudo, era complexo e marcado por 

polarizações, reveladas no Documento Final de Puebla. 

                                                      
625Cf. CONGAR, Yves. A recepção como realidade eclesiológica. Concilium: Revista internacional de 

Teologia. Petrópolis,1972, n. 7, p. 887. 
626 Cf. BRIGHENTI, Agenor. Processo de Recepção de um Concílio na Igreja: uma conceituação teológica. 

Encontros Teológicos, Florianópolis, ano17, v.2. n. 33. 2002, p. 52. 
627Cf. THEOBALD, Christoph. A recepção do Concílio Vaticano II. I. Acesso à fonte. São Leopoldo: 

Unisinos, 2015, p. 422-4. 
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Os longos anos que sucederam a Medellín forjaram uma nova tessitura eclesial e 

social no continente, como aludimos no capítulo segundo desta pesquisa. A primavera 

eclesial pós-conciliar parecia conformar-se as características própria dessa estação, ou 

seja, de um clima instável. Assim, percebia-se que ora era vicejada uma Igreja viva e 

alinhada com as opções do Concílio e de Medellín, ora se pleiteava um certo 

obscurantismo eclesiástico, um retorno a antigas práticas clericais representada por alguns 

prelados. Essa guinada operacionalizava, uma lenta e progressiva escalada em direção aos 

cargos de direção do CELAM a fim de mitigar os efeitos da II Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano.628 

Nesse espírito, havia forças mais à direita do espectro eclesial que queriam, de 

alguma maneira, em uma nova Conferência, retificar interpretações ditas nocivas do 

Concílio perpetradas em Medellín. Julgavam que Puebla seria uma oficial condenação a 

Medellín, o sepultamento de suas ideias.629 No entanto, havia aqueles que queriam 

reafirmar e ampliar as opções da sua predecessora630, consolidando uma Igreja 

legitimamente latino-americana, servidora dos frágeis, pobre e colegial. 

Nesse complexo cenário, Puebla consolidou-se como uma das mais concorridas 

Conferências do Episcopado Latino-Americano. Já em sua preparação, houve uma intensa 

movimentação com consultas a todas as Conferências Nacionais631 e diversos outros 

organismos. O Documento de Consulta que recolhia as respostas de várias Conferências 

Episcopais produziu “mais reflexão do que qualquer outro documento anterior e surgiram 

numerosíssimas contribuições”632 a partir dele com o propósito de enriquecer a futura III 

Conferência. 

Na estreita do Documento de Consulta, despontou um novo texto, chamado 

Instrumento de Trabalho, o qual buscou retificar posturas expressas no texto consultivo e 

amalgamou novas sugestões feitas ao texto anteriormente publicado, além de suscitar um 

                                                      
628Cf. COMBLIN, Joseph. Puebla, vinte anos depois. Perspectiva Teológica. Belo Horizonte, n. 31, maio-ago. 

1999, p. 204-6. 
629Cf. COMBLIN, Joseph. Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois. São Leopoldo. Unisinos, ano 5. 

v. 36. 2008, p. 23. 
630Cf. LIBÂNIO, João Batista. Nas pegadas de Medellín: as opções de Puebla. Unisinos: São Leopoldo, ano 5, 

v. 37, 2008, p. 7; DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São 

Paulo: Edições Loyola, 1983, p. 514. 
631Cf. ALMEIDA, Luciano Mendes. Dom Luciano fala sobre Puebla. Vida Pastoral, jan.-jul. 1979. Disponível 

em: <http://www.vidapastoral.com.br/artigos/entrevistas/dom-luciano-fala-sobre-puebla/>. Acesso em: 20 mar. 

2017 (15h48). 
632DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 551. 
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enorme debate nos círculos eclesiásticos, mesmo que em menor intensidade em relação ao 

primeiro texto. Por fim, o próprio evento eclesial de Puebla despertou vivaz interesse de 

vários setores da mídia633 e da Igreja, particularmente pela leitura que se fazia de conflitos 

internos ao longo da preparação. Tal excitação midiática, contudo, feneceu após a 

publicação do Documento Conclusivo.634 

 Em meio a essa polarizada e acalorada preparação, poucos dias antes do início da 

Conferência, o papa João Paulo II, que não tinha sido responsável por sua convocação, 

mas viera assistir pessoalmente à sua abertura, afirmara desde Roma o propósito que 

queria imprimir a esse evento. A III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 

deveria, na perspectiva do Papa, tratar “problemas importantes, relativos à ação pastoral 

do Povo de Deus, a qual, à luz do Concílio Vaticano II, deve ter presentes as complexas 

situações sócio-políticas locais”.635 De igual modo, no discurso de abertura da 

Conferência, pronunciado do anfiteatro do Seminário Palofoxiano, o Pontífice deixava 

claro que Puebla ligava-se às outras duas Conferências Gerais do Episcopado Latino-

Americano e mais “estritamente à II Conferência de Medellín, cujo décimo aniversário se 

comemora”.636 Servir-lhes-iam de marco teórico as Conclusões de Medellín, o 

Instrumentum Laboris e a Evangelii Nuntiandi, verdadeiro testamento espiritual de Paulo 

VI. Nesses termos, Puebla colocava-se em linha direta de relação com Medellín e o 

Vaticano II. Suas conclusões, não obstante uma certa “alquimia semântica”637, exalam 

aspectos de ambos os eventos eclesiais. Suas orientações para o uso da Bíblia, portanto, 

decorrem em grande medida das ideias veiculadas tanto em Medellín como no Concílio 

encerrado em 1965. 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, Puebla é mais prodigiosa que sua 

predecessora em relação à Bíblia. Do ponto de vista quantitativo, as fontes utilizadas pela 

III Conferência, expressas nas citações ao longo do texto, são imensamente profícuas. São 

ao todo quinhentas e setenta e nove referências oriundas de diversos matizes. A Sagrada 
                                                      
633Cf. CHEMELLO, Jaime. O Contexto de Puebla. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 9, n. 44, 1979, p. 142; 

DUSSEL, Enrique. De Medellín a Puebla: uma década de sangue e esperança. v. III. São Paulo: Edições 

Loyola, 1983, p. 582. 
634Cf. ALMEIDA, Luciano Mendes. Dom Luciano fala sobre Puebla. Vida Pastoral, jan.-jul 1979. Disponível 

em: <http://www.vidapastoral.com.br/artigos/entrevistas/dom-luciano-fala-sobre-puebla/>. Acesso em: 20 mar. 

2017 (15h48). 
635JOÃO PAULO II. Discurso do Santo Padre ao iniciar a sua viagem apostólica à américa latina. 

Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1979/january/documents/hf_jp-

ii_spe_19790125_america-latina-partenza.html>. Acesso em: 04 abr. 2017 (22h12). 
636 JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 14. 
637 BOFF, Leonardo. Puebla: Ganhos, avanços, questões emergentes. Revista Eclesiástica Brasileira, 

Petrópolis, v. 39, fasc. 153, mar. 1979, p. 50. 
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Escritura, em particular, desponta em cento e noventa e seis citações do total geral, uma 

margem de mais de trinta por cento da quantidade de alusões.  

O Concílio Vaticano II também é absorvido como fundamentação teórica de 

Puebla. Para além da análise do conteúdo das referências, a Conferência de 1979 cita 

cento e trinta e oito vezes os textos conciliares. O maior número dessas alusões é extraído 

da Gaudium et Spes e da Lumem Gentium. São, respectivamente, cinquenta e trinta e oito 

citações de cada uma delas. Puebla, portanto, ao menos nas citações, busca sorver 

princípios do Vaticano II. 

As orientações de Puebla para o uso da Bíblia descritas ao longo dos mil e 

trezentos e dez parágrafos que compõem as cinco partes nas quais estão organizadas as 

Conclusões da III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e caribenho 

gravitam em uma órbita similar à de Medellín. Elas alocam-se, sobretudo, em questões 

relativas a três aspectos: catequese, comunidades eclesiais de base e liturgia. Convém 

recordar que o mote que forja o Documento Final de Puebla é a evangelização. Portanto, 

as sugestões para o uso da Bíblia concorrem para apresentar a Sagrada Escritura como um 

meio eficaz de anúncio do Evangelho. Corrobora essa tese a frase lapidar que afirma que a 

“Sagrada Escritura deve ser a alma da evangelização”638, cunhada em Puebla. 

Entre as recomendações dos bispos em Puebla desponta uma que sugere que a 

evangelização confie, com máxima prioridade, na fiel proclamação da boa-nova e em uma 

catequese bíblica.639 Trata-se de uma indicação que responde à sede da palavra de Deus, 

cada vez mais sentida nas comunidades. O anúncio eloquente e uma catequese forjada à 

luz da Bíblia são elementos que emprestam força à evangelização. Crê-se que não se trata 

de uma leitura abstrata, alheia à realidade, antes de usar a vida como chave de leitura para 

o entendimento da Bíblia e haurir dela luzes para viver segundo a vontade de Deus.640 

Nessa orientação, ressoam traços similares àqueles que Medellín apresentou à luz 

do Vaticano II. Os bispos latino-americanos entendem que a Bíblia é elemento 

indispensável no processo de evangelização, que deve ser usada na catequese e em todos 

os outros esforços de anunciar o Evangelho empreendidos pela Igreja. Tal uso, como 

afirmado, entende-se como a capacidade de ler a realidade sob a luz da Palavra. Trata-se, 

                                                      
638Cf. DP, nº 372. 
639Cf. DP, nº 150, 372, 585. 
640Cf. MAIA, Tânia Maria Couto. A Bíblia na América Latina após o Vaticano II. KAIRÓS, Revista 

Acadêmica da Prainha, ano 452, v. II/2, jul.-dez. 2005, p. 453-4. 



135 

 

mesmo que em germe, da clareza da revelação de Deus na história, tal como descrito, 

ensinado e entendido pela Dei Verbum e pela Gaudium et Spes.641 

 Na mesma perspectiva, Puebla insiste nas CEBs642, mormente o espírito que as 

molda como ambiente próprio para o uso da Bíblia. As pequenas comunidades, como 

atesta o Documento Conclusivo, são marcadas por um profundo relacionamento 

interpessoal moldado à luz da Palavra e pela busca de transformação sob a égide do 

Evangelho.643 Assim, as CEBs tornam-se viés capaz de tornar fecunda a ação 

evangelizadora. A centralidade que a Bíblia ocupa nesses pequenos grupos644, mormente a 

capacidade hermenêutica que gozam de iluminar a própria vida com o Evangelho, 

concorre para que sejam instigados como lugar primordial do uso da Bíblia na ação 

pastoral da Igreja.  

Nesse sentido, percebe-se na III Conferência que as pequenas comunidades, no 

espírito próprio em que vivem, são estimuladas como lugar privilegiado pelo uso e leitura 

que fazem da Bíblia. Evoca-se aqui a ideia de iluminação da vida pela Sagrada Escritura e, 

ao mesmo tempo, revela-se uma alusão a uma eclesiologia do Povo de Deus, no espírito 

da Lumem Gentium, capítulo II, que, na prática, sustentou as pequenas comunidades.645 A 

partir disso, pode-se afirmar, como disse Jesus Hortal, refletindo sobre as eclesiologias 

implícitas do Documento de Puebla, que a eclesiologia cristocêntrica da Lumem Gentium 

no adstrito das Conclusões da Conferência de 1979, se “tornou antropocêntrica quando os 

bispos dirigiram sua atenção para a ação pastoral”.646 

Ainda no bojo da orientação para o uso pastoral da Sagrada Escritura, Puebla 

apresenta a Bíblia e seu emprego, outra vez, na catequese, na liturgia e na piedade popular 

(incluso na oração pessoal). No que diz respeito à liturgia, os bispos são incisivos em 

apontar, particularmente onde ocorrem com frequência as celebrações da Palavra, que 

                                                      
641CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Dei Verbum (DV). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, nº 2; CONCÍLIO ECUMÊNICO 

VATICANO II. Gaudium et spes (GS). In: Compêndio do Vaticano II: Constituições, Decretos e Declarações. 

29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, nº 22-39. 
642 Cf. DP, n. 629. 
643 Cf. DP, n. 640. 
644Cf. MARINS, José. Después de Puebla: las comunidades eclesiales de base. Revista de Medellín. Medellín, 

v. 15, n. 58-59.jun.-set. 1989, p. 78. 
645Cf. CALIMAN, Cleto. A eclesiologia do Vaticano II e a Igreja no Brasil. In: GONÇALVES, Paulo Sérgio 

Lopes; BOMBONATO, Vera Ivanise (Org.). Concílio Vaticano II: análise e prospectivas. 2. ed. São Paulo: 

Paulinas, 2005, p. 243-5; CATÃO, Francisco Augusto Carmil. O perfil distintivo do Vaticano II: recepção e 

interpretação. In: GONÇALVES, Paulo Sérgio Lopes; BOMBONATO, Vera Ivanise (Org.). Concílio Vaticano 

II: análise e prospectivas. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 112. 
646HORTAL, Jesus. As eclesiologias de Puebla. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 11, n. 24, 1979, p. 

91. Disponível em: <http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/article/view/2133/2427>. Acesso 

em: 03 out. 2017 (16h40). 
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deve haver um enriquecimento das liturgias com o uso sistemático da Sagrada Escritura.647 

Nessa mesma linha, ressaltam que a piedade popular tem de ser forjada na Palavra de 

Deus648 e, tal como a liturgia, deve ser moldada pelo uso explícito, criterioso e 

fundamentado da Sagrada Escritura. Por fim, a catequese, que é leitmotiv da 

evangelização, deve ter na Bíblia sua principal fonte649, de forma a ser instrumental que 

ilumina a realidade humana e os acontecimentos da vida.650  

 Dessas três orientações, percebem-se, outra vez, elementos que recepcionam ideias 

do Concílio. Sugere-se o uso da Bíblia como instrumento de fundamentação e 

enriquecimento da liturgia. Trata-se de uma ideia que faz eco à constituição 

Sacrossanctum Concillium651 ou Dei Verbum652 quando sugerem que a liturgia seja 

marcada efetivamente por um acento da Sagrada Escritura. No que diz respeito ao uso da 

Bíblia para fundamentar e sedimentar a piedade popular, outra vez, retoma-se a já 

mencionada ideia da frutuosa relação entre cultura e evangelho sugerida pela Gaudium et 

Spes, em que um é capaz de fecundar o outro, depurando erros e promovendo um mútuo 

enriquecimento.653 Por último, a questão da catequese que, lida à luz da realidade, deve 

ser interpretada como mecanismo de transformação da realidade evoca a ideia de 

revelação na história654, evitando assim qualquer dicotomia (corpo e alma) do horizonte 

do processo de evangelização. Ao mesmo tempo, também se apoia na capacidade de ler os 

sinais dos tempos à luz da palavra de Deus. 

 Por fim, Puebla reflete o uso da Bíblia, particularmente no que diz respeito à 

formação e à identidade do laicato655, e na promoção do ecumenismo por meio de 

cooperação bíblica que deve ser estimulada como vetor de unidade e caminho da 

evangelização comum.656 A primeira sugestão evoca a necessidade de formação do laicato 

                                                      
647Cf. DP, n. 961. 
648 Cf. DP, n. 961. 
649Cf. DP, n. 981. 
650Cf. DP, n. 996-997. 
651CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Sacrossanctum Concillium (SC). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, n. 24. 
652CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Dei Verbum (DV). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, nº 25. 
653CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Gaudium et spes (GS). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, nº 53-58. 
654CONCÍLIO ECUMENICO VATICANO II . Dei Verbum (DV) In.: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29.ed. Petrópolis: Vozes, 2000, nº 2; CONCÍLIO ECUMÊNICO 

VATICANO II. Gaudium et spes (GS). In: Compêndio do Vaticano II: Constituições, Decretos e Declarações. 

29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, n. 22-39. 
655Cf. DP, n. 798. 
656Cf. DP, n. 1121. 
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para sua atuação no mundo, a exemplo do que sugere a Apostolicam Auctoistatem.657 A 

segunda indicação decorre, sobretudo, da busca de mútua cooperação com as outras 

igrejas, no espírito do que é sugerido na Unitatis redintegratio.658 

Dado o exposto acima, é possível dizer que Puebla, em estreita sequência de 

Medellín, também gestou um processo de recepção do Vaticano II em suas Conclusões. 

Em um ambiente distinto, quase vinte anos após o Concílio e marcada por tensões internas 

e externas, a III Conferência fez eco a intuições conciliares. Em seus diversos números 

sobre a questão do uso da Bíblia para a ação da Igreja, teve a ativa capacidade de, por 

meio de seus sujeitos de fé (bispos) reunidos em comunhão, em uma Conferência 

Episcopal, receber e aprofundar, de acordo com realidade vigente e inspirados pelo 

Espírito, postulados e ideias que não eram seus e transformá-los em ideias factíveis a si 

mesmos659, convertendo-os em práticas normativas inspiradoras para o seu trabalho 

pastoral.660 No que diz respeito ao uso da Bíblia, foram capazes de absorver o que o 

Concílio sugerira e transformá-lo em ações pastorais concretas, mormente a partir de 

ideias conciliares, como a eclesiologia do Povo de Deus, a relação entre cultura e 

evangelho, o ecumenismo e a noção de histórica de revelação. 

3  Medellín, Puebla e as orientações para o uso da Bíblia: continuidade ou 

descontinuidade  

  O itinerário percorrido nas páginas anteriores deste capítulo permitiu chegar a este 

ponto minimamente cônscio de que o Vaticano II despontou na Igreja como um evento 

singular. Com ele, foi possível dirimir em grande medida cerca de cinco séculos de um 

conturbado relacionamento entre Igreja e sociedade moderna. Seus postulados, no entanto, 

não se impuseram por via etérea; antes necessitaram e ainda necessitam de um processo 

claro de recepção, entendida como a capacidade das Igrejas locais de impingirem a s i uma 

regra que não produziram, mas acolheram como útil à sua ação.661 Nesse sentido, Paulo VI 

bem atestava que o Concílio não estava concluído “com a promulgação dos decretos, pois 

                                                      
657CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Apostolicam auctoistatem (AA). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, n. 21. 
658CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Unitatis redintegratio (UR). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, n. 21.  
659Cf. CONGAR, Yves. A recepção como realidade eclesiológica. Concillium, 1972, n. 7, p. 887. 
660Cf. BRIGHENTI, Agenor. Processo de recepção de um concílio na Igreja: uma conceituação teológica. 

Encontros Teológicos. Florianopolis, ano 17, v. 2. n. 33. 2002, p. 52. 
661Cf. CONGAR, Yves. La recepción como realidad eclesiológica. Disponível em: <http:// servicio 

skoinonia.org /relat/.htm>. Acesso em: 12 ago. 2017 (19h53). 
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estes, como nos mostra a história [...], antes que um ponto de chegada, são um ponto de 

partida para novos objetivos”.662 

  Medellín e Puebla, como se buscou anteriormente mencionar, foram ambientes que 

recepcionaram as intuições conciliares. No caso específico desta pesquisa, assumiram 

ideias que em última análise podem ser creditadas ao Vaticano II e forjaram condições 

para um novo lugar da Bíblia na animação da Pastoral. As duas Conferências, em 

contextos distintos, colocaram-se em relação direta de recepção do Concílio. Oficiaram a 

possibilidade de assentar, difundir e receber em suas Conclusões normativas que não 

estabeleceram, mas foram acolhidas como mote próprio capaz de direcionar e conduzir 

suas ideias e dinamizar uma nova postura eclesial.663 

 Nesse sentido, ao cotejar as duas Conferências, percebe-se que ambas puderam, ao 

seu modo e em seus respectivos contextos, colocarem-se como ambientes propícios para a 

recepção do Concílio Vaticano II. Em específico, no que diz respeito às alusões para o uso 

da Sagrada Escritura na ação pastoral, os bispos puderam, ao sugerir o uso da Bíblia, 

aportar noções conciliares ligadas à eclesiologia do Povo de Deus, ao conceito de 

revelação, à ideia de sinais dos tempos e à relação entre cultura e evangelização. Cabe, a 

esta altura da pesquisa, ajuizar se entre Medellín e Puebla houve continuidade ou 

descontinuidade do processo de recepção das ideias conciliares, mormente naquelas que 

permearam as orientações para o uso da Bíblia. 

Em uma perspectiva ampla, relativa ao conteúdo geral das Conclusões das duas 

Conferências Gerais, há vozes que atestam, não obstante as vicissitudes que as 

secundaram, que Puebla foi, de algum modo, continuidade da Conferência realizada em 

Medellín. Na linha da continuidade, deve-se dizer que ambas se serviram de uma mesma 

metodologia664, oriunda da tradição jocista665 e amplamente difundida na América 

Latina.666 A seu modo e de acordo com as particularidades históricas em que cada uma foi 

oficiada, o método foi o mesmo empregado, isto é, ver-julgar-agir. 

                                                      
662PAULO VI. Le congrès international de theologie du II concile oecumenique du Vatican. In: Documentation 

catholique, 63, 1966, p. 173. Apud BRIGHENTI, Agenor. Processo de Recepção de um Concílio na Igreja: uma 

conceituação teológica. Encontros Teológicos,Florianopolis, ano 17, v. 2, n. 33, 2002, p. 44. 
663Cf. CONGAR, Yves. A recepção como realidade Eclesiológica. Concillium, 1972, n. 7, p. 886. 
664Cf. GODOY, Manoel. Conferências Gerais do Episcopado Latino Americano. In: PASSOS, João Décio 

(Org.). Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 212-3. 
665Cf. BRIGHENTI, Agenor. Método Ver, Julgar e Agir. In: PASSOS, João Décio (Org.). Dicionário do 

Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2015, p. 612-3. 
666 Cf. PASSOS, João Décio. A Igreja em saída e a casa comum: Francisco e os desafios da renovação. São 

Paulo: Paulinas, 2016, p. 99. 
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Sob esse mesmo prisma de avaliação da continuidade e descontinuidade entre a II e 

a III Conferência, João Batista Libânio, comentando as opções explícitas e implícitas de 

Puebla, dizia, mais de trinta anos após seu encerramento, que “[...] a opção preferencial 

pelos pobres. Posiciona-se em nítida continuidade com Medellín”667 e dentro da lídima 

tradição eclesial. De igual modo, sob a égide da opção pela libertação integral do homem 

das estruturas injustas, “Puebla põe-se [outra vez] em nítida continuidade com a postura 

central da Conferência de Medellín”.668 Não obstante essa continuidade, atesta o teólogo que 

houve um implícito desejo de mitigar opções cortantes (pobres e libertação) de Medellín, 

pulverizando-as (pelos jovens, CEBs paroquializadas) e, com isso, enfraquecendo-as.669 

Comblin, no vigésimo aniversário da II Conferência, pontificava que “longe de 

rejeitar, alterar ou relativizar Medellín, Puebla confirmou clara e explicitamente aquele 

documento”.670 Nessa mesma linha e de maneira arguta e perspicaz, o teólogo belga afirmava 

que nos anos imediatamente posteriores à Conferência de 1979, o mais importante foi a 

recepção que a ela fora empregada. Visto que, em geral, cabia aos teólogos a interpretação a 

ser assimilada pelos demais intérpretes da Conferência, buscou-se harmonizar o texto de 

Puebla ao de Medellín, evidenciando os traços comuns e relegando ao ostracismo os que eram 

incongruentes. Essa tornou-se, de certo modo, a concepção geral assumida por muitos, isto é, 

a de continuidade e relativa unidade entre ambas.671 De modo testemunhal, nas palavras do 

próprio teólogo: 

Os teólogos sabiam muito bem que na Igreja a acolhida a um documento é 

tão importante como sua emissão. Um documento que ninguém lê, cai no 

esquecimento. Poucas pessoas leem os documentos eclesiásticos. Cada um 

forma sua opinião a partir daquilo que se diz. Mesmo os que leem o 

documento perguntam como há de ser interpretado. Decidimos ganhar a 

batalha da acolhida de Puebla e ganhamos.  

Destacamos todos os textos que confirmavam a linha de Medellín da 

maneira mais explícita. Deixamos no esquecimento todos os textos que não 

traziam nenhuma novidade. Imediatamente depois de Puebla, os teólogos 

excluídos foram convidados a dar explicações, mais do que os teólogos que 

tinham participado como peritos. Em poucos meses, a opinião estava 

formada: Puebla era a confirmação de Medellín. Esta identificação teve êxito 

                                                      
667LIBÂNIO, João Batista. Nas pegadas de Medellín: as opções de Puebla. Unisinos: São Leopoldo, ano 5, v. 

37, 2008, p. 8. 
668LIBÂNIO, João Batista. Op.cit., p. 13. 
669Cf. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro a 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007, p. 31. 
670COMBLIN, Joseph. Puebla, vinte anos depois. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, n. 31, maio-ago. 

1999, p. 219. 
671COMBLIN, Joseph. Conferência Episcopal de Medellín: 40 anos depois. Cadernos de Teologia Pública, São 

Leopoldo, ano 5, v. 36, 2008, p. 24. 
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e se costumou juntar Medellín e Puebla como uma só unidade de 

pensamento.672 

De maneira mais próxima historicamente de Puebla, Leonardo Boff assegurava que 

ela, em relação a Medellín e a toda a caminhada da Igreja na América Latina nos dez anos 

que as separavam, representou um avanço, entendido primeiramente na linha da 

continuidade da Conferência anterior e, sobretudo, no alargamento da base do consenso 

eclesial. Não era um avanço para frente, mas para os lados, constituindo assim uma 

concordância maior para a caminhada da Igreja no continente.673  

Com essas leituras sobre as duas Conferências firmadas desde o momento mais 

próximo historicamente a elas até um período mais distante, percebe-se que a 

continuidade entre ambas se efetivou, mas de maneira parcial. Mesmo havendo 

continuidade, como afirmou Libânio, ela foi pulverizada.674 Na mesma linha, embora 

houvesse confirmação de muitas posturas, ela foi evidenciada na recepção posterior ao 

Documento, como atesta Comblin.675 Por fim, ainda havendo avanços, eles foram antes 

para os lados do que para frente, como defendeu Boff.676 Em síntese, quanto ao plano 

geral das Conclusões de ambas as Conferências, não houve uma continuidade ou 

descontinuidade total, mas uma continuidade parcial. Alguns aspectos foram assumidos, 

outros, relativizados. Ambas se guiavam por uma linha tênue, mas comum. Dito de outra 

maneira, entre Medellín e Puebla houve um allegro ma non troppo processo de 

continuidade. 

Agudizando ainda mais a questão da continuidade ou descontinuidade entre 

Medellín e Puebla pode-se aventar o aspecto quantitativo. Em vários níveis as 

Conferências expressam-se por números diferentes. Quer seja pelo contingente de 

participantes; quer seja pela quantidade de material produzido em suas respectivas 

preparações; quer seja pelo número de páginas de suas conclusões ou pelos dias em que 

foram celebradas, há sempre notórias diferenças. De modo particular, o aspecto que tange 

                                                      
672COMBLIN, Joseph. Puebla, vinte anos depois. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, n. 31, maio-ago. 

1999, p. 219. 
673BOFF, Leonardo. Puebla: Ganhos, avanços, questões emergentes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, 

v. 39, fasc. 153, mar. 1979, p. 44-9. 
674 Cf. LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro a 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007, p. 31. 
675COMBLIN, Joseph. Puebla, vinte anos depois. Perspectiva Teológica. Belo Horizonte, n. 31, maio-ago. 

1999, p. 219. 
676 BOFF, Leonardo. Puebla: Ganhos, avanços, Questões emergentes. Revista Eclesiástica Brasileira, 

Petrópolis, v. 39, fasc. 153, mar. 1979, p. 44-9. 
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a quantidade de fontes (citações) pode acusar, de algum modo, a continuidade ou 

descontinuidade entre ambas. 

Ao longo de todo seu Documento Conclusivo, Medellín goza de trezentas e trinta e 

uma citações de diversas origens. Uma parcela dessas referências é extraída de 

Documentos ou do discurso de Paulo VI (82) nos diversos momentos em que ele esteve na 

Colômbia e de seu Magistério Pessoal, com maior incidência da Populorum Progressio 

(30). Há também uma expressiva quantidade de citações oriundas dos Documentos 

Conciliares (205), de modo mais numeroso as extraídas da Gaudium et Spes (42). Uma 

última fonte frequentemente citada é a Sagrada Escritura, com quarenta e cinco menções, 

das quais o Primeiro Testamento tem maior relevo (27).  

A Conferência de Puebla, por seu turno, apresenta números bem distintos de sua 

predecessora. São quinhentas e setenta e nove citações. Extraídas de Documentos ou do 

discurso de João Paulo II (84) nos diversos momentos em que esteve na  América Latina, 

com maior destaque para o emblemático e controvertido discurso de abertura da 

Conferência (36). Expressiva quantidade de citações decorre dos Documentos Conciliares 

(205), de modo mais numeroso as extraídas da Gaudium et spes (50). A conferência 

também recorre doze vezes de sua predecessora, que seria, aos olhos do Papa, seu ponto 

de partida, e noventa e seis vezes a Evangelli Nuntiantti, que, ao lado do Instrumentum 

Laboris, citado apenas quatro vezes, seria o referencial teórico677 das Conclusões de 

Puebla. A Sagrada Escritura goza de cento e noventa e seis citações, sendo que a maior 

incidência está nas do Novo Testamento (175). 

Analisando as citações, para além do conteúdo, percebe-se nas origens das 

referências uma continuidade no sentido de aprofundamento entre Medellín e Puebla. A II 

Conferência é relativamente menos afeita a citações, talvez pela escassez de tempo para 

melhor trabalhar seu conteúdo final e, ao mesmo tempo, pela imediata aprovação do texto 

final sem as limaduras necessárias em uma revisão.678 A III Conferência, por seu turno, é 

mais prodigiosa em fazer referências, talvez porque as críticas impingidas a sua 

predecessora tenham sido ouvidas. São setenta e quatro por cento de citações a mais que 

Medellín. Quanto à origem, como afirmado, elas são majoritariamente de três fontes: 

Documentos Pontifícios, Documentos Conciliares e pronunciamentos dos Papas que a elas 

                                                      
677Cf. JOÃO PAULO II. Op.cit., p. 14. 
678Cf. BEOZZO, José Oscar. Medellín: Inspirações e raízes. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, fasc. 

232, dez. 1998, p. 829; HERNÁN, Parada. Crónicas de Medellín: Segunda Conferencia general del episcopado 

latino-americano. Bogotá: Indo-American Press Service, 1975, p. 227. 



142 

 

presidiram. Nesse sentido, pode-se afirmar que Puebla continua a perspectiva de Medellín 

e assume, resguardadas as diferenças do período em que estão situadas (mudança de papas 

e outros) suas mesmas fontes de referenciais. 

 À guisa de ilustração relativa às referências originárias dos pronunciamentos dos 

papas e do magistério próprio dos pontífices e os Documentos Conciliares, há uma grande 

absorção em cada um deles nos Documentos Finais das Conferências. Na de 1968, 

mormente o magistério particular de Paulo VI, representado na Populorum Progressio, é 

amplamente referenciado. No caso da Conferência de 1979, o discurso de abertura da 

Assembleia feito por João Paulo II é recordado trinta e seis vezes, mesmo que ele tenha 

feito trinta e quatro pronunciamentos nos dias em que esteve na América Latina. Os 

Documentos Conciliares são amplamente recebidos pelas duas Conferências. Somadas, 

ultrapassam trezentas citações. Relativos a cada uma, são citados, respectivamente em 

Medellín e Puebla, duzentos e cinco (61%   de todas as citações) e cento e trinta e seis 

vezes (23% de todas as  citações) com maior incidência, em ambos os casos, para aquelas 

extraídas da Gaudium et spes (Medellín, 42; Puebla, 50) e Lumem Gentium (Medellín, 31; 

Puebla, 38).  

Nesse sentido, é possível reafirmar que ambas as Conferências se guiam por uma 

linha de continuidade no modo de embasar suas reflexões. Elas são oriundas de fontes 

similares (Concílio, Papa, Magistério específico). Há uma dilatada ampliação na 

quantidade de citações entre uma e outra, mesmo que com fontes similares. De modo 

específico, percebe-se que tanto em Medellín como em Puebla houve uma preocupação 

em receber em suas citações aquilo que o Concílio Vaticano II refletiu. Curiosamente, por 

vieses distintos, ambas as Conferências fizeram, do ponto de vista das citações, maior 

ressonância a Lumem Gentium e Gaudium et spes. Puebla, há quase quinze anos de 

distância do Concílio, foi capaz, e sem ter o objetivo explícito que tinha Medellín, de 

recepcionar e aplicar o Concílio às terras latino-americanas e caribenhas de seguir em 

linha de continuidade de sua predecessora, fundamentando-se em grande medida nos 

arrazoados conciliares, mormente naqueles que atestam a presença na Igreja no mundo e 

aqueles que apresentam uma eclesiologia de comunhão. 

 De maneira singular e mais afeita ao objetivo desta pesquisa, a relação de 

continuidade ou descontinuidade entre Medellín e Puebla no que diz respeito à Bíblia 

pode ser mensurada de vários modos. Do ponto de vista quantitativo, pode-se averiguar o 

número de citações bíblicas. Nessa mesma linha, pode-se perceber a quantidade de 
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orientações para o uso da Bíblia e, por fim, da capacidade que essas orientações tiveram 

de fazer eco a ideias veiculadas pelo Vaticano II. 

Do ponto de vista quantitativo, percebe-se uma relação de continuidade e 

aprofundamento entre a II e a III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. 

Medellín, como já aludido em seções anteriores, goza de quarenta e cinco citações 

bíblicas, ao passo que Puebla tem cento e noventa e sete menções à Bíblia. Trata-se de 

quatro vezes mais recorrências à Sagrada Escritura. Medellín recorre dez vezes aos textos 

do Primeiro Testamento, com maior destaque aos livros do grupo chamado proféticos, 

como Amós (3) e Isaías (3). Puebla, por seu turno, cita o Primeiro Testamento vinte e uma 

vezes, com maior incidência naquelas extraídas do livro do profeta Isaías (5). Nesse 

sentido, pode-se dizer que a II Conferência, em germe, continua a recorrência de Medellín 

aos livros proféticos para suster sua argumentação. Embora faça mais alusões que sua 

congênere ao Primeiro Testamento, ambas, ao menos em nível de citações, colocam-se 

sob a égide de referência aos livros proféticos, talvez evocando a dimensão do profetismo 

inserido nesses textos e que, em ambas as Conferências, ao menos a princípio, queriam 

que fosse algo patente. 

Com relação ao Segundo Testamento, Medellín e Puebla são superlativos, mesmo 

que dentro das devidas proporções de cada uma. A primeira cita trinta e cinco vezes os 

textos neotestamentários; são setenta e sete por cento de suas citações da Bíblia. A 

segunda evoca essa categoria cento e setenta e cinco vezes, cerca de oitenta e nove por 

cento de suas alusões à Sagrada Escritura. Desses livros, a II e a III Conferência citam 

mais vezes, respectivamente, Mateus (5) e Lucas (29). Intui-se aqui, mesmo com escassas 

citações (no caso de Medellín) e sem considerar o conteúdo delas, que as duas 

Conferências guiam-se por uma perspectiva que busca amoldar-se à verdade evangélica. 

Se não há coincidência quanto ao conteúdo, ao menos pelas citações, pode-se dizer que 

Puebla insere-se em uma linha de continuidade e aprofundamento de Medellín e, para 

suster sua argumentação, recorre à Sagrada Escritura. 

Outro aspecto igualmente importante nesta pesquisa e mote de orientação desta 

reflexão é a especificidade das orientações para o uso da Bíblia. Tanto em Medellín como 

em Puebla, como foi afirmado nas respectivas seções sobre cada uma das duas 

Conferências, é possível extrair o que elas apresentaram como orientação para o uso da 

Sagrada Escritura na Pastoral. Tais orientações orbitam basicamente em três polos comuns 

e dois que seriam distintos um do outro. De singular, Medellín sugere a formação 
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sacerdotal em chave bíblica. Puebla, por seu turno, o laicato e a cooperação com outras 

confissões religiosas. Em comum, ambas sugerem uma catequese bíblica, uma 

religiosidade forjada pela Sagrada Escritura, e alimentam a opção pelas pequenas 

comunidades formadas à luz da Bíblia.  

Medellín e Puebla orientam para o uso da Bíblia como viés capaz de depurar 

limites relativos à questão da religiosidade popular. Na Conferência de 1968, 

reconhecendo a intrínseca relação entre a cultura latino-americana e caribenha com a 

religiosidade popular, os bispos recomendaram o uso da Bíblia como viés de depuração de 

debilidades presentes nessa forma de viver a fé: 

Impregnar as manifestações populares, como romarias, peregrinações, 

devoções diversas, da Palavra evangélica. Rever muitas das devoções 

aos santos, para que não sejam tomados apenas como intercessores, mas 

também como modelos de vida, de imitadores de Cristo.679 

 A Conferência de 1979, em continuidade a Medellín, apresentando a piedade 

popular como caminho viável para a comunhão e participação, e consequentemente de 

uma acurada evangelização, sugere: 

Tome-se a piedade popular como ponto de partida para conseguir que a fé 

do povo ganhe madureza e profundidade; Para isso, esta piedade popular 

basear-se-á na palavra de Deus e no sentido de Pertença à Igreja. [...] 

Apresentar a devoção à Maria e aos santos como realização neles da 

páscoa de Cristo; e recordar que elas devem conduzir à vivência da 

Palavra e ao testemunho de vida.680 

 

 Nas duas Conferências episcopais, percebe-se pelas citações, há uma preocupação 

em aproveitar o que há de bom na religiosidade popular e ao mesmo tempo potencializá-

la. Decorre dessa noção a ideia de que o uso da Bíblia (Palavra de Deus) é o instrumental 

que pode conduzir a uma depuração e aprofundamento da fé por meio da piedade popular. 

Com palavras distintas, Medellín e Puebla sugerem o emprego da Sagrada Escritura como 

viés que pode transformar as devoções populares. Há nesse sentido uma continuidade na 

argumentação sobre o uso da Sagrada Escritura entre ambas. Puebla recepciona o que fora 

proposto em Medellín e o reafirma no que diz respeito à piedade popular, isto é, a Bíblia é 

o elemento que pode dilatar as potencialidades da piedade popular. Deve-se acrescer que 

as celebrações dominicais, mormente, aquelas em que não há Eucaristia, Puebla segue a 

                                                      
679 DM. Pastoral Popular, n. 12 (grifo nosso). 
680 DP, n. 960, 963 (grifo nosso). 
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mesma linha da piedade popular e exorta a um acento profundamente bíblico, e Medellín 

não faz menção alguma. 

 Ainda relativo ao uso da Bíblia, os bispos sugerem a formação das pequenas 

comunidades (CEBs). Trata-se de uma sugestão indireta ao uso da Bíblia, presente em 

ambas as Conferências e motivada, sobretudo, pela configuração que as CEBs assumem, 

isto é, de serem forjadas à luz da Bíblia. Medellín, no Relatório sobre Pastoral Popular, 

instiga: 

Procurar a formação do maior número de comunidades eclesiais nas 

paróquias, especialmente nas zonas rurais ou entre os marginalizados 

urbanos. Comunidades que se devem basear na Palavra de Deus e realizar-

se, enquanto seja possível, na celebração eucarística, sempre em comunhão e 

sob a dependência do bispo.681 

 

 

 Puebla, por seu turno, insiste na ampliação das pequenas comunidades que já se 

multiplicam em toda a América Latina desde antes da II Conferência.682 Elas, sobretudo pelo 

modelo centrado na palavra de Deus683, devem ser estimuladas e formadas pelos bispos. 

Atestam as Conclusões de Puebla: 

Como pastores, queremos resolutamente promover, orientar e acompanhar as 

comunidades eclesiais de base, de acordo com o Espírito de Medellín e os 

critérios da Evangelli Nuntiandi,58; Favorecer o descobrimento e a formação 

gradual de animadores para elas.684 

 Nota-se, nessas duas citações sobre as CEBs e sua configuração como lugar moldado 

pela Sagrada Escritura, uma mudança de acento. Em Medellín, as CEBs são estimuladas por 

terem como elemento forjador a Palavra de Deus e tudo que desse ponto decorre. Em Puebla, 

por seu turno, essa a preocupação com as CEBs não se liga à questão da Sagrada Escritura, 

mas a uma formação que as conduza a uma mais ampla ligação com a paróquia. Libânio 

chamará essa atitude de paroquialização das CEBs em Puebla.685 Nesse sentido, embora 

sigam a mesma linha de inspiração para sugerir as comunidades eclesiais, nota-se uma 

descontinuidade ao sugerir as CEBs como caminho de vivência da Palavra. Se em Medellín a 

multiplicação das comunidades decorria da vivência mais ampla e profunda do Evangelho, em 

Puebla a proliferação das CEBs é estimulada mais em vista de acentuar a unidade eclesiástica. 

                                                      
681 DM. Pastoral Popular, n.12 (grifo nosso). 
682Cf. BOFF, Clodovis M. A originalidade história de Medellín. Disponível em: <http://servicios 

koinonia.org/relat/203p.htm>. Acesso em: 17 jun. 2016 (14h19). 
683 Cf. DP, n. 629, 640-643. 
684DP, n. 648. 
685 LIBÂNIO, João Batista. Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano: do Rio de Janeiro a 

Aparecida. São Paulo: Paulus, 2007, p. 31. 
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Tal posição pode ser justificada dado o crescente número de comunidades desvinculadas da 

Igreja, como alertava a Evangelii Nuntiandi686, bem como pela tendência restritiva a certos 

movimentos eclesiais que se pretendiam operar com a Conferência de Puebla.687 

Outro aspecto que denota continuidade ou descontinuidade de Medellín em relação 

a Puebla no diz respeito a questão da Bíblia é a catequese. No plano geral das Duas 

Conferências, há uma tácita preocupação com os processos catequéticos vividos na 

América Latina e Caribe. Nesse sentido, em Medellín a Bíblia é estimulada como vetor de 

qualidade da catequese. Ela deve ser lida à luz da realidade encarnada do homem 

hodierno. Afirma o texto sobre a catequese: 

[...] a catequese atual deve assumir totalmente as angústias e esperanças do 

homem de hoje, para oferecer-lhe as possibilidades de uma libertação plena, 

as riquezas de uma salvação integral em Cristo, o Senhor. Por isso, deve ser 

fiel à transmissão, não somente da mensagem bíblica em seu conteúdo 

intelectual, mas também à sua realidade vital encarnada nos fatos da vida 

do homem de hoje.  

As situações históricas e as aspirações autenticamente humanas são parte 

indispensável do conteúdo da catequese. E devem ser interpretadas 

seriamente, dentro de seu contexto atual, à luz das experiências vivenciais do 

povo de Israel, de Cristo, e da comunidade eclesial, na qual o Espírito de 

Cristo ressuscitado vive e opera continuamente.688 

Puebla, por sua vez, caminha nessa mesma perspectiva. O Documento Conclusivo, 

reconhecendo valores positivos legados à catequese, após a opção formulada nos termos 

de Medellín689 segue uma linha de continuidade dessas ideias em quatro níveis para o uso 

da Bíblia: 

Na fidelidade ao homem latino-mericano: 

A catequese deve por consequência, iluminar com a palavra de Deus as 

situações humanas e os acontecimentos da vida, para neles descobrir a 

presença ou ausência de Deus. 

Numa catequese integradora: 

Em toda catequese integral, devem se unir sempre de modo inseparável: 

O conhecimento da palavra, a celebração da fé nos sacramentos, a 

confissão de fé na vida cotidiana. 

Nos projetos pastorais:  

Tomar como fonte principal a Sagrada Escritura, lida no contexto da vida, à 

luz da Tradição e do Magistério da Igreja, transmitindo, além disso, o 

                                                      
686PAULO VI. Exortação Apostólica Evangelli Nuntiandi, n. 58. Disponível em: 

<http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-

nuntiandi.html>. Acesso em: 10 out. 2017 (11h39). 
687Cf. AGOSTINI, Nilo. As Conferências Episcopais: América Latina e Caribe. Aparecida: Santuário, 2007, p. 

42.  
688 DM. Catequese, n. 6 (grifo nosso). 
689DP, n. 978-986. 
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símbolo da fé; portanto, dará importância ao apostolado bíblico, difundindo 

a Palavra de Deus, formando grupos bíblicos, etc. 

Os Catequistas devem procurar: 

A integridade do anúncio da palavra, para superar dualismos falsas 

oposições e unilateralidades.690 

 

 Decorre dessas notas que, para Medellín e Puebla, a catequese é elemento central 

tanto para a transformação das estruturas injustas bem como para o eficaz e concreto 

anúncio do Evangelho. Nesse sentido, a II Conferência Geral sugere o uso e a leitura 

contextualizada da Sagrada Escritura, sem dicotomias ou dualismos. A III Conferência, 

por seu turno, acede a essa ideia, a continua e a aprofunda. Sugere que a Palavra de Deus 

usada na catequese ilumina as realidades humanas e que ela é o catalisador da relação 

entre fé e vida que está no centro de todo e qualquer projeto pastoral catequético. Não sem 

razão, após as duas Conferências “a Igreja vai cada vez mais colocando a Bíblia nas mãos 

dos catequizados e a Palavra de Deus vai se tornando o conteúdo principal catequético. 

[...] a Bíblia ocupa então o lugar central na educação da fé”.691 Essa “insistência na 

catequese bíblica [...] permite superar uma interpretação individualista, não histórica e 

apolítica da salvação” 692. 

 Medellín e Puebla seguem aludindo sugestões para o uso da Bíblia. Embora 

guiadas por um espírito comum, elas caminham em direções distintas. Medellín sugere a 

compreensão da formação sacerdotal dentro do espírito bíblico, mas Puebla não o faz. A II 

Conferência sugere a formação do laicato dentro de uma perspectiva bíblica e que ações 

bíblicas junto a outras tradições possam favorecer o diálogo ecumênico. Sobre esses dois 

aspectos, não se vê nenhuma orientação bíblica dada por Medellín.  

Aprofundando um pouco mais a comparação entre Medellín e Puebla, pode-se 

adentar em um último aspecto, que é a capacidade que ambas tiveram de recepcionar em 

suas orientações o uso da Bíblia, aspectos que em última instância podem ser creditados 

ao Concílio Vaticano II. Como demostrado acima, as Conferências recorrem várias vezes 

ao Concílio encerrado em 1965. Juntas, ultrapassam trezentas citações de Documentos 

                                                      
690DP, n. 997, 999, 1001b, 1004 (grifo nosso). 
691LIMA Luiz Alves de. O percurso da catequese de Medellín a Aparecida. Anatéllei, n. 20, dez. 2008. 

Disponível em: <http://cefyt-anatellei.org/wp-content/uploads/2008/12/alves.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2016 

(12h10). 
692AHUMADA, Enrique García y. Puebla: una catequesis profetica. In: EQUIPE SELADOC. Panorama de la 

teología latino-aamericana: Puebla. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1981, p. 304. 
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Conciliares, e os textos mais recorridos são as Constituições Dogmáticas Gaudium et Spes 

e Lumem Gentium. 

No que diz respeito às orientações para o uso da Bíblia, Medellín e Puebla 

recepcionam postulados que derivam em grande medida do Concílio. Quando os bispos 

reunidos nas Conferências693 apontam a Bíblia como crisol sob o qual é possível haurir as 

melhores virtudes da religiosidade e colocá-las a serviço da evangelização, eles estão, em 

última análise, admitindo a intrínseca e frutuosa relação entre fé e cultura.694 Nas duas 

Conferências, o acento é o mesmo. Evidencia-se, assim, uma continuidade entre ambas ao 

falar da religiosidade popular e apresentar a ideia conciliar de uma profícua relação entre 

fé e cultura nos moldes da Gaudium et Spes. 

De igual forma, as Conferência de 1968 e de 1979 estimulam as CEBs por sua 

tônica profundamente bíblica.695 Nesse aspecto, embora, como fora dito outrora, sejam 

distintas as razões para o estímulo ao aumento dessas comunidades, Medellín e Puebla 

seguem uma linha de continuidade ao orientar para que as pequenas comunidades sejam 

formadas do modo mais amplo possível. Essa orientação evoca a já aludida eclesiologia 

do povo de Deus696 presente no Corpus conciliar e na Lumem Gentium. 

 Existe, ainda, um terceiro elemento da teologia conciliar que subjaz e vigora de 

maneira latente nas duas Conferências no que diz respeito à questão da Sagrada Escritura. 

Tanto Medellín quanto Puebla são clarividentes que no processo evangelizador, quer seja 

para ajudar a transformar as estruturas injustas, quer seja para lograr um anúncio mais 

eficaz do Evangelho, o viés mais coerente que deve ser trilhado diz respeito à catequese, à 

educação na fé. Desse modo, nessas Conferências assegura-se textualmente697 que a 

catequese dever ser forjada à luz de uma teologia da revelação que contemple a inteireza 

do homem, a ação salvadora na realidade histórica concreta do homem, sem dualismo. 

Essa noção resulta, em último momento, na ideia conciliar de concretude da revelação 

                                                      
693 Cf. DM. Pastoral Popular, n. 12; DP, n. 961. 
694 CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Gaudium et spes (GS). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, n. 53-58. 
695Cf. DM. Pastoral Popular, n. 12-13; DP, n. 629. 
696Cf. CALIMAN, Cleto. A eclesiologia do Vaticano II e a Igreja no Brasil. In: GONÇALVES, Paulo Sérgio 

Lopes. BOMBONATO, Vera Ivanise (Org). Concílio Vaticano II: análise e prospectivas. 2. ed. São Paulo: 

Paulinas, 2005, p. 243-5. 
697 Cf. DM. Catequese, n. 4-6; DP, n. 996. 
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divina, presente na história da humanidade, tal como assegura Gaudium et Spes e Dei 

Verbum.698 

 Por fim, as orientações de Medellín e Puebla para o uso da Bíblia apresentam 

elementos que remontam ao Vaticano II, porém não apresentam tópicos de continuidade 

nem de descontinuidade. Medellín fala de formação sacerdotal aprofundando o espírito da 

Optatam Totus em perspectiva bíblica, e Puebla não fala explicitamente dessa temática da 

formação presbiteral em chave bíblica. A II Conferência, por seu turno, instiga a formação 

do laicato moldada na linha da Sagrada Escritura699 e a cooperação no estudo bíblico com 

outras denominações como vetor de unidade e caminho de evangelização comum700. A 

primeira vai na sugestão linha da Apostolicam auctoistatem e a segunda, na da Unitatis 

redintegratio. Ambas não aparecem em Medellín e não compõem uma extensão direta de 

continuidade textual com as sugestões da Conferência de 1979. 

 Em síntese, do conteúdo geral da Conferência às ideias conciliares que subjazem 

nas orientações para o uso da Bíblia, percebe-se uma continuidade entre Medellín e 

Puebla. Ambas se configuram, em nível de interpretação e desse ponto de prática nas 

comunidades, como ambientes de recepção do Concílio. As fontes documentais, as 

orientações para o uso da Bíblia e as ideias conciliares por elas veiculadas testemunham 

essa recepção e essa continuidade. A esse processo, deve-se dizer que não é um elemento 

retilíneo, sem oscilações, mas como se demonstrou, gozou de uma certa continuidade no 

sentido de aprofundamento e alargamento. 

Conclusão: continuidade, allegro ma non troppo 

 À guisa de conclusão deste terceiro capítulo, pode-se evocar a ideia inicial que a 

ele pretendeu-se imprimir, isto é, traçar um quadro comparativo entre Medellín e Puebla 

no que diz respeito às orientações para o uso da Bíblia. Essa empresa redundou em um 

colossal esforço que, quiçá, foi o maior desta pesquisa. À luz do Vaticano II, respaldado 

pela Teologia da Recepção, buscou-se apresentar aspectos que incidissem em 

continuidade e descontinuidade entre a II e a III Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano, celebradas, respectivamente, em 1968 e 1979.  

                                                      
698CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Dei Verbum (DV). In: Compêndio do Vaticano II: 

Constituições, Decretos e Declarações. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 2; CONCÍLIO ECUMÊNICO 

VATICANO II. Gaudium et spes (GS). In: Compêndio do Vaticano II: Constituições, Decretos e Declarações. 

29. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, n. 22-39. 
699Cf. DP, n. 798. 
700Cf. DP, n. 1121. 
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Para atingir esse intento, foi necessário, ao longo deste capítulo, apresentar uma 

relação entre as duas Conferências Gerais e o Concílio Vaticano II. Isso foi feito 

pontuando-as como ambientes de recepção do Concílio convocado por João XXIII em 

janeiro de 1959. A recepção, desse modo, foi apresentada como uma realidade 

eminentemente eclesial em que os sujeitos de fé (bispos), dentro de um processo (tempo) 

de participação na comunhão eclesial (espaço), acolhem uma norma (objeto em discussão) 

que não deram a si, mas a converteram em uma em regra de vida, de ação. Aplicada em 

específico às Conferências em relação ao Vaticano II, trata da capacidade que elas tiveram 

de assentar na realidade latino-americana aquilo que o Concílio propôs, dando enfoque 

àquilo que dele aparece nas orientações para o uso da Bíblia na Pastoral.  Essa ideia pode 

ser percebida do ponto de vista teológico e operacional (prático)701, mas se optou pelo 

ponto de vista teológico. 

Em posse do conceito de recepção, foi possível traçar um paralelo entre as 

orientações para o uso da Bíblia sugerido pelas Conferências Episcopais e as ideias 

conciliares que elas veiculavam, mesmo que subliminarmente. A partir desse ponto, foi 

possível destacar que Medellín e Puebla, mesmo em espaços históricos distintos, foram 

capazes de recepcionar ideias conciliares. As ideias moviam-se, principalmente, por três 

campos: a relação entre fé e cultura expressa na Gaudium et Spes; uma eclesiologia de 

comunhão, Povo de Deus, como veiculada na Lumem Gentium; e a noção de revelação 

histórica de Cristo que alija qualquer espécie de dicotomia corpo e alma que se depreende 

da Gaudium et Spes ou da Dei Verbum. 

Com respaldo da apresentação das ideias conciliares veiculadas nas Conferências e 

da análise que se fizera das citações bíblicas e das orientações para o uso da Bíblia na 

ação pastoral na Igreja, aludido nos capítulos precedentes, buscou-se apresentar aspectos 

de continuidade e descontinuidade entre ambas as Conferências. Em um plano geral do 

conteúdo, percebeu-se que teóricos de várias épocas atestaram a continuidade entre 

Medellín e Puebla. Com relação às fontes para argumentação, mostrou-se que ambas se 

guiam na mesma esfera, respaldam-se por elementos comuns e, de certo modo, 

corroboram uma continuidade. Ainda nesse sentido, as orientações para o uso da Bíblia 

são similares, repetem-se e, em muitos aspectos, são catalisadores de uma continuidade. 

Por fim, na linha das ideias adjudicadas do Concílio subjacentes nas duas Conferências, 

                                                      
701 Cf. BRIGHENTI, Agenor. Processo de Recepção de um Concílio na Igreja: uma conceituação teológica. 

Encontros Teológicos.Florianópolis, ano17, v. 2, n. 33, 2002, p. 52. 
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percebe-se que, mesmo com acentos diferentes, elas gravitam em torno de uma mesma 

órbita, portanto, em uma linha da continuidade. 

Deve-se dizer, por fim, que a noção de continuidade não implica linearidade. As 

Conferências, mormente no tange à questão da Bíblia, seguem um viés de continuidade 

umas em relação às outras, ora no sentido de aprofundamento, ora na perspectiva de 

alargamento de horizonte. A III Conferência dilata e continua aquilo que aqui foi definido 

como uso pastoral da Bíblia adstrito na II Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano. Trata-se de uma continuidade allegro ma non troppo. 
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CONCLUSÃO GERAL  

 Ao cabo desta empresa investigativa sobre Medellín e Puebla é forçoso reconhecer 

a vitalidade histórica e pastoral das duas Conferências bem como a inextrincável relação 

entre ambas. Assim, na linha do que dizia Mario Quintana no epigrama Intrusão de que “o 

passado não reconhece seu lugar: mas está sempre presente”702 , pode-se dizer que tanto a 

Conferência Geral do Episcopado Latino Americano de 1968 quanto à de 1979 não 

reconhecem e nem devem ser reconhecidas como partes de um passado distante, exilado. 

Antes, estão presentes e, em certa medida, podem colaborar para entender a atualidade e 

quiçá, influir na construção do futuro. 

Nesse sentido, certo que Medellín e Puebla não são apenas eventos passados, mas 

duas páginas imensamente relevantes da história da Igreja na América Latina, esta 

pesquisa empreendeu um olhar retrospectivo sobre o que ocorrera entre os dias 24 de 

agosto e 06 de setembro de 1968 bem como o que aconteceu entre 28 de janeiro e de 13 de 

fevereiro de 1979. Esse ideal possibilitou a reconstrução – embora de maneira parcial – do 

contexto sócio-político-econômico-eclesial que secundava as duas conferências, 

evidenciando peculiaridades atinentes a cada uma delas.  

Foi possível, de igual modo, apresentar personagens, em seus respectivos estilos e 

posições teológicas e eclesiais, decisivos para a convocação das conferências e elaboração 

dos Documentos Finais. Nomes como Manoel Larraín, Avelar Brandão de Oliveira, 

Marcos MacGrath, Helder Câmara, Cândido Padin, Aloisio Lorscheider, Sebastião 

Baggio, José Maria Pires, Juan Landáruzi, Afonso Lopez Trujillo, Luciano Duarte, 

Leônidas Proaño, Paulo Evaristo Arns, Luciano Mendes de Almeida, para citar apenas 

alguns estão naturalmente atrelados a esses eventos. A intrepidez profética desses e de 

outros bispos (nunca a totalidade deles) diante do extremo empobrecimento da população, 

das injustas condições de vida e da violência institucionalizada que grassavam no 

continente impulsionou uma opção deliberada de fazer a Igreja servidora da humanidade, 

particularmente dos pobres como propunha João XXIII em especial no seu discurso de 

abertura do Concílio. Opção essa que, uma vez assumida, foi aprofundada e cristalizada 

com um traço distintivo da Igreja Latino Americana. Esses homens, de igual modo, no 

                                                      
702QUINTANA, Mario. Intrusão. In: CARVALHAL, Tania Franco(org.) Mario Quintana: Poesia completa. 

Rio De Janeiro: Editora Nova Aguilar.2006. Disponível em: https://s3.amazonaws.com/academia. 

edu.documents /34074880/ POESIA_COMPLETA_-_MARIO_QUINTANA.pdf? AWSAccessKeyId= 

AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires =1508513333&Signature=zdr592o W7KtTvOd%2F5Dw5vhu9Lr0% 

3D&response-contentisposition=inline %3B%20filename% 3DPOESIA_COMPLETA_ MARIO_ QUINTANA 

.pdf. Acesso em: 20.10.2017(12hs37) 
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contexto próprio da América Latina, foram prudentes e sem perder a fidelidade 

evangélica, sorveram tendências e conciliaram posições eclesiais divergente em vista da 

maior comunhão e participação na Igreja. 

 Nessa mesma linha, foi possível revelar a complexa construção dos Documentos 

Conclusivos das duas Conferências em variadas comissões, em sucessivas redações e 

votações até a apresentação do texto definitivo. Associado a essa produção revelou-se as 

tensões que marcaram a elaboração de cada página que compõe os volumes finais de 

Medellín e Puebla. Embora aprovados por maiorias quase absolutas, esses documentos 

foram epicentros de verdadeiros e acalorados debates. Foram forjados sob o pálio de 

diatribes, resultando em muitos momentos numa alquimia semântica, num propalar de 

concessões e expressões adversativas para buscar chegar à um consenso. A guisa de 

exemplo pode-se recordar a discussão sobre laicato que foi duramente rechaçada em 

Medellín e a discussão sobre o tema da educação libertadora e do uso instrumentalizado 

que dela poderia decorrer; ainda a reiterada intenção de evitar a expressão libertação nas 

Conclusões da Conferência de 1979 e a suavização da opção pelos pobres acrescentando 

expressões como “preferencial, mas não exclusiva” ou a pulverização dos eixos de  

libertação deslocando-o para, embora necessária juventude, não tanto contumaz e 

expressiva quanto opção pelos pobres. Esses casos ilustraram tensões mais amplas que 

eram gestadas e no corpo interno da Igreja Latino-Americano e Caribenha. Revelam que, 

longe de uma uniformidade engessada ou um bloco homogêneo, a Igreja na América 

Latina para ser compreendida deve ser vista em sua pluralidade e complexidade.  

Na mesma medida, como exarado nas páginas ao longo desta tese, foi possível 

reapresentar aos leitores menos afeitos à literatura da Conferência de Medellín e Puebla o 

conteúdo, a estrutura e a metodologia do Documento Final de ambas. Os textos, tanto da 

Conferência de 1969 quanto da de 1979 são, por razões que variam do preconceito à falta 

de afeição pela leitura, ilustres desconhecidos. A visão panorâmica do conteúdo de ambas, 

revelou que elas se colocam sob a égide de uma metodologia comum. Servem-se, à seu 

modo, da pedagogia Jocista do ver-julgar-agir que já havia sido usada pelo Magistério de 

João XXIII, apropriada por alguns Documentos do Vaticano II e fora amplamente 

popularizada na ação católica Latino-Americana e Caribenha.  

De igual modo, numa conatural e intrínseca relação com a apresentação da 

metodologia, foi possível uma apropriação, mesmo que genérica, dos principais temas 

versados em Medellín e Puebla. A primeira, imensamente pautada pelo Vaticano II, 
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refletiu a realidade do continente e seu consequente compromisso com uma evangelização 

libertadora e transformadora. Seu conteúdo desencadeou uma verdadeira pluralidade de 

ações que buscavam a evangélica transformação das estruturas injustas e a renovação 

interna da Igreja. Puebla, por sua vez, embora convocada em meio a um frutuoso 

momento da história da Igreja na América Latina cheia de testemunho de mártires e de 

práticas efetivamente comprometidas, foi eivada por uma tendência restritiva. Sua 

temática sobre a Evangelização na América Latina divisava a complexa situação sócio-

político e tentava assentar a realidade do Continente o testamento espiritual de Paulo VI, a 

Evangelii Nuntiandi. Não obstante o contexto eclesial centralizador, o Documento de 

Puebla apresentou a evangelização com uma ação enraizada na realidade. Esse texto fez a 

histórica opção pela juventude e consagrou a opção pelos pobres, mesmo que a tenha 

adjetivado e suavizada com a palavra preferencial.  

 Somente cônscios da matéria dos Documentos Finais das duas Conferências é que 

foi possível extrair aquilo que se entende como orientações para o uso da Bíblia na ação 

da Igreja. Em Medellín, apontou-se, por um lado, que a Bíblia enquanto citações explícitas 

é uma lacuna em suas conclusões. Elas são parcas, exíguas e distribuídas de modo 

desigual ao longo dos dezesseis documentos. São apenas quarenta e sete de um total de 

trezentas. Tal falha é de certo modo explicada, pela redação coletiva e fracionada do texto, 

como foi pontuado ao longo desta pesquisa. Por outro lado, foi possível perceber que essa 

mesma Conferência ao sugerir o uso da Bíblia como instrumental capaz de animar a vida  

eclesial desencadeou, em maior ou menor escala, nos diversos países a expansão das 

pequenas comunidades moldadas a luz da palavra bem como avolumou o contato entre 

catequese e Sagrada Escritura e suscitou novas leituras do texto sagrado à luz da vida e da  

realidade. Instigou a formação de peritos em Sagrada Escritura e a formação de 

Sacerdotes em chave eminente bíblica. Suscitou, por fim, à necessidade de impregnar a 

piedade popular pela palavra bíblica. 

Igualmente ciente do conteúdo do Documento de Puebla percebeu-se que nele 

relativo à Bíblia, por um lado, houve um uso mais dilatado da Sagrada Escritura em 

relação a Medellín. As referências a Bíblia são numerosas, precisamente cento e noventa e 

seis de um total de quinhentas e setenta e nove, distribuídas de modo relativamente 

proporcional ao longo de todo o Documento. A Bíblia no corpo do Documento Final 

tornou-se alma e divisa de uma evangelização que se pretende eficaz no futuro. Ao mesmo 

tempo, ela foi apontada como critério de avaliação de uma concreta evangelização. Por 
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meio do estímulo às Comunidades Eclesiais de Base, de uma catequese bíblica, de uma 

religiosidade popular depurada de seus limites por uma iluminação bíblica. Pode-se assim 

afirmar Puebla fez eco à Medellín, que a terceira Conferência continuou a Segunda. Nela 

percebeu-se, uma perspectiva mais afeita a orientar o uso da Bíblia na Pastoral, 

destacando-se numa continuidade alargada daquilo que a Conferência de 1968 afirmava 

sobre o uso do texto bíblico. 

Postas em paralelo, revelou-se que Medellín e Puebla estão indissociavelmente 

ligadas. A história, a geografia e a teologia as conectam de maneira indelével. Ambas 

foram celebradas em um prazo de dez anos de distância uma da outra; foram dirigidas e 

pensadas em vista de um continente comum e moldadas por uma teologia que remonta, em 

última análise, ao Vaticano II. Nesse espírito, foi possível analisar continuidade entre elas 

em distintos níveis, mesmo que o esforço desta pesquisa fosse dirigido apenas para a 

questão da Bíblia. Apresentou-se que tanto Medellín como Puebla foram ambientes de 

recepção do Vaticano II. Elas reverberaram intuições conciliares em diversas latitudes.  

 No que diz respeito à Sagrada Escritura, mormente às citações apresentou-se que 

ambas as conferências seguem uma linha de continuidade no sentido de aprofundamento. 

Medellín negligenciou ao recorrer a Bíblia em suas citações ao passo que Puebla recorreu 

de maneira mais profunda ao texto Sagrado. Relativo às orientações para o uso da Bíblia 

na ação pastoral percebeu-se que elas caminharam em linhas similares. Ambas orientaram 

para o uso da Bíblia como viés capaz de depurar os limites da religiosidade popular; 

sugeriram uma catequese forjada pela Bíblia e estimularam, com os devidos acentos de 

cada uma, a formação de pequenas comunidades de base que, entre outras coisas, se 

tornaram representativas por seu caráter delineado por uma perspectiva bíblica. Trata-se, a 

este juízo, de uma continuidade aprofundada por parte de Puebla em relação às opções que 

a Conferência de 1968 instituiu.  

Houve também descontinuidade e inovações entre ambas no que diz respeito ao 

uso da Bíblia. Na II Conferência, foi falado de formação sacerdotal forjada à luz da 

Sagrada Escritura, transformando os ministros em homens marcados por valores bíblicos e 

evangélicos, capazes de responder aos desafios do seu tempo. A III Conferência, por seu 

turno, não o faz. Ela, no entanto, insiste na formação do laicato em perspectiva bíblica e 

aponta ações bíblicas (sem descrevê-las) como centros efetivos de comunhão e 

participação ecumênica. 
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A partir dessas orientações buscou-se apresentar como Medellín e Puebla alojam, 

mesmo que de maneira tácita, uma teologia que remonta ao Concilio Vaticano II. Desse 

modo é que elas foram apresentadas como viés de recepção de muitos elementos 

conciliares. Em suas sugestões a II e a III Conferência Geral do Episcopado carregam 

temáticas que se reportam, em última análise ao Concilio convocado por João XXIII. 

Dentre elas, há as que refletem um espírito de continuidade entre ambas as  Conferências 

Gerais.  

 A conciliar teologia sobre a Igreja, expressa em vários pontos da Lumem Gentium 

apareceu de forma patente nas investidas de Medellín e Puebla ao insistirem nas pequenas 

comunidades de base que tem por fio condutor a Palavra de Deus viva e encarnada na 

realidade histórica das pessoas; De igual modo, a relação fé e cultura expresso na 

Gaudium et Spes, reaparece como elemento modelador da religiosidade popular. Antes de 

ser considerada como um objeto de segundo plano na dimensão eclesial e da fé, a 

religiosidade popular é algo que pode ser enriquecido à luz da Palavra de Deus. Por fim, a 

noção de revelação na história do Cristo que se depreende da Gaudium et Spes e ou da Dei 

Verbum e alija qualquer espécie de dicotomia corpo e alma, desponta de modo patente nas 

exortações de ambas as Conferências para o uso concreto e contextualizado, sem 

dicotomias ou maniqueísmos, da Bíblia na catequese. Grosso modo, Medellín e Puebla, no 

que diz respeito à teologia conciliar que subjaz nas suas orientações para o uso da Bíblia, 

guia-se por uma perspectiva de continuidade. Elas se alinham e se aprofundam 

mutuamente. 

No decorrer da história da Igreja na América Latina, após Medellín e Puebla, 

outras duas Conferências foram realizas. Uma em Santo Domingo (1992), República 

Dominicana e outra no Brasil, em Aparecida (2007). Ambas se guiaram por um acento 

próprio, fruto do momento em que foram gestadas. A IV Conferência Geral do 

Episcopado Latino Americano com a moldura de celebrar os 500 anos de Evangelização e 

de Conquista da América, acentuou, dentre outros aspectos a questão da nova 

evangelização calcada no conceito de inculturação. No que tange a Bíblia, Santo Domingo 

cita-a amplamente. Na apresentação do documento os bispos associam o relato de Emaús ao 

modelo de Nova Evangelização. De igual modo, exorta os catequistas a conhecerem a 

Sagrada Escritura, mesmo que os planos de pastoral e os projetos de catequese sejam 

marcados pelo catecismo da Igreja Católica - que fora publicado um dia antes da abertura 

Conferência, 11 de outubro de 1992. Sugere que peritos e teólogos usem a Bíblia como 
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instrumento de unidade ecumênica, mesmo que em outras partes ateste que ela deve ser lida 

dentro da Igreja em reposta as seitas. Santo Domingo, em seu Documento Conclusivo, guiou-

se mais por uma perspectiva restritiva do que de estimulo do uso pastoral da Bíblia. 

Aparecida, por seu turno, oficialmente aberta por Bento XVI, revelou em suas 

conclusões - que tinha o Cardeal Bergoglio, hoje Papa Francisco, com chefe de sua redação - 

uma inesperada surpresa. O espectro eclesial que a V Conferência Geral do Episcopado 

Latino Americano, era descrito como um inverno eclesial, em oposição à primavera da Igreja 

vivida nos anos imediatamente posteriores ao Concílio. Dentre os temas mais destacados em 

Aparecida convém recordar que, entre outros, ela acentuou a dimensão do discipulado-

missionário, da urgente conversão das estruturas pastorais e o desejo de vida plena para todos. 

No que tange a bíblia ela goza de muito mais citações que qualquer um de suas antecessoras. 

Nela, pela primeira vez “um documento magistral desta natureza fala de pastoral bíblica como 

“animação bíblica da pastoral”. Dentre suas orientações, destaca-se o apelo ao uso da Bíblia 

como lugar de encontro com Deus e a Leitura Orante (Lectio Divina) da Bíblia como viés que 

pode nutrir o discípulo-missionário no seguimento de Jesus. Aparecida coloca-se, em boa 

medida, na mesma linha de Puebla e Medellín e no que tange as orientações para o uso da 

Bíblia sobeja um novo alento. Renova, desse modo, a esperança de uma pastoral eclesial 

forjada pelo uso da Sagrada Escritura e por uma Igreja mais propositiva e em diálogo com o 

mundo. 

Cabe por fim, à guisa de conclusão, questionar se com as Conferencias seguidas às 

duas as quais debruçou-se essa pesquisa fecundou-se um espírito renovado para o uso da 

Bíblia na Pastoral. Em caso afirmativo, a missão estaria cumprida. Em resposta negativa, 

abre-se um caminho para plantear a atualidade de Medellín e Puebla. A este juízo, crer-se que 

em muito superou-se uma catequese dicotômica, dualista à qual a II e a III Conferência 

sugeriram ser dissipada pela leitura contextualizada e encarnada da Bíblia. De Igual modo, A 

piedade popular, foi fortemente marcada por elementos bíblicos tornando-se ambiente 

propicio para uma acurada experiência de Deus. Esses dois exemplos provam que Medellín e 

Puebla, que apresentaram um exercício de continuidade nessas sugestões, favoreceram um 

renovado espírito bíblico na Pastoral Latino Americana.  

De outro lado nos anos posteriores as Conferências de 1968 e 1979 houve um fenecer 

das Comunidade Eclesiais de Base. Embora Aparecida as retome, sente-se um declinar desse 

modelo de Igreja. Mesmo sabendo que todo organismo eclesial, assim como os organismos 
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vivos, tende a morrer com o tempo, crer-se ainda não seja o momento das pequenas 

Comunidade Eclesiais de Base sobretudo por sua vertente eminente bíblica e encarnada. A 

Igreja, nesse sentido, precisa recobrar o incentivo a essas comunidades, talvez com uma nova 

roupagem, na esperança de lograr a este juízo, dois frutos imediatos: Primeiro uma Igreja 

mais à medida do Evangelho; Segundo uma comunidade forjada por um forte espírito de 

comunhão, autêntica experiência de povo de Deus, aspectos eminentemente bíblicos. 

Medellín e Puebla, desse modo, tornam-se flâmulas de continuidade de um modelo novo de 

Igreja, pautado pela Sagrada Escritura. De igual modo tornar-se-ão atuais e úteis à Igreja nos 

próximos anos por reforçarem a máxima que a Igreja será mais expressiva pela a força dos 

pequenos do que pela aparência e arrogâncias dos grandes703. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
703 Cf. Mt 11, 25 
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ANEXO A 

TABELA DE CITAÇÕES DO DOCUMENTO DE  MEDELLÍN 

CITAÇÃO DA BIBLIA NO  DOCUMENTO DE MEDELLÍN  

CITAÇÕES O ANTIGO TESTAMENTO 

 

CITAÇÕES  DO NOVO TESTAMENTO 

DOC 

M
en

sa
g

em
 

F
in

al
 

In
tr

o
d
u

çã
o

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

T
o

ta
l 

AT                                     

Amós                             03     03 

Genesis   01                               01 

Isaias          02                   01     03 

Jeremias                             01     01 

Miqueias                             01     01 

Sofonias                             01     01 

Total   01 - - 02 - - - - - - - - - 07 - - 10 

DOC. 

M
en

sa
g

em
 

F
in

al
 

In
tr

o
d
u

çã
o

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

T
o
ta

l 

NT                    

Mateus     02       0

1 

      01       01      05 

Lucas                             01     01 

João   01 01                 01           03 

Romanos 02 01       01         01             01 06 

1 Coríntios 01                    01 01           03 

2 Coríntios 02  01                         02     05 

Efésios   01     01         02     01         05 
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TOTAL GERAL DE CITAÇÕES  ( ANTIGO E NOVO TESTAMENTO) 

 

DOC. 

M
en

sa
g
em

 

F
in

al
 

In
tr

o
d
u
çã

o
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

Total 

TOTAL 

GERAL  

06 1 04 03 - 05 - 01 - - 04 02 03 01 01 12 01 01 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filipenses                   01         01     02 

Colossense

s 

        01                         01 

Hebreus                       01    01       02 

1 Pedro                               0

1 

  01 

Gálatas 01                  01 

Total 06 01 03 03 - 03 - 01 - - 04 02 03 01 01 05 01 01 35 
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ANEXO B 

TABELA DE CITAÇÕES DO DOCUMENTO DE  MEDELIN704 

CITAÇÕES  DA BIBLIA NO  DOCUMENTO DE MEDELÍN  

CITAÇÕES O ANTIGO TESTAMENTO 

 

CITAÇÕES DO NOVO   TESTAMENTO 

                                                      
704 Tabelas extraídas do artigo de BEOZZO, José Oscar. Medellín: Inspirações e raízes. Revista Eclesiástica 

Brasileira. Fasc. 232. dez. 1998 ,p.841. 

 

DOCUMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

AT                                   

Amós                           03     03 

Genesis 01                               01 

Isaias        02                   01     03 

Jeremias                           01     01 

Miqueias                           01     01 

Sofonias                           01     01 

Total 01 - - 02 - - - - - - - - - 07 - - 10 

DOC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

NT                                   

Mateus   02       01       01       01     05 

Lucas                           01     01 

João 01 01                 01           03 

1 Romanos       01         01             01 03 

1 Coríntios                   01 01           02 

2 Coríntios 01                         02     03 

Efésios 01     01         02     01         05 
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TOTAL GERAL DE CITAÇÕES  ( ANTIGO E NOVO TESTAMENTO) 

 

DOC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

TOTAL 

GERAL  

04 03 - 05 - 01 - - 04 02 03 01 - 12 01 01 37705 

 

 

DOCUMENTOS DO  CONCÍLIO VATICANO  II 

DOC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

SC                 29       01       30 

LG     02   03       07 04 03 06 02   04   31 

DV                         01       01 

GS 07 03 10 01 01 02     06 03 01     05 02 01 42 

IM                         01     07 08 

UR                                   

OE                                   

CD                 01     02 01   09   13 

PC                     01 07 03       11 

OT                       01 17       18 

                                                      
705 Neste totalizante, esta pesquisa divergiu da contagem de   BEOZZO, José Oscar Medellín: Inspirações e 

raízes. Revista Eclesiástica Brasileira. Fasc. 232. dez. 1998 ,p.843 porque ao que tudo indica ele tomou apenas 

o texto   da conferência.  Esta pesquisa, por sua vez, optou por levar em conta  a Introdução e a Mensagem ao 

Povo latino Americano conclusivo. Assim, atestamos ao longo do texto que  Medellín possui, 44 citações e não 

penas 37. 

Filipenses                 01         01     02 

Colossenses       01                         01 

Hebreus                     01           01 

1 Pedro                             01   01 

Total 03 03 - 03 - 01 - - 04 02 03 01 - 05 01 01 27 



174 

 

AA     04             01 02       02   09 

AG         02       02     01 02   01   08 

PO         02       02   13 01 04 03 03   28 

GE     02 03                         05 

NE         01                       01 

DH                                   

TOTAL 07 03 18 04 09 02 00 00 47 08 20 18 32 08 21 08 205 

 

CITAÇÕES DE  PAULO VI  NO DOCUMENTO DE MEDELLÍN706 

 

DOC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

                                    

PP 02 13 01 04 03 - - - - 06 - 01 - - - - 30 

IX-CELAM - - - - - - - - - - - 01 01 - 03 - 05 

Mosquera - 02 - - - - - - - - - - - 01 - - 03 

Desenvolvi - 05 - - - - - - - 01   - - 01 - - 07 

Neo-sacerdo - 01 - - - - - - - - 01 - - - - - 02 

Abertura - - 02 - 02 - - - 02 - 01 - 01 01 01 - 10 

Outros - 04 02 01 06 - - - - - 01 - 05 01 05 - 25 

TOTAL 02 25 05 05 11 - - - 02 07 03 02 07 04 09 - 82 

 

 

 

 

 

 

                                                      
706 Tabelas extraídas do artigo de BEOZZO, José Oscar. Medellín: Inspirações e raízes. Revista Eclesiástica 

Brasileira. Fasc. 232. dez. 1998 ,p.843 
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ANEXO C 

TABELA DE CITAÇÕES NO DOCUMENTO DE  PUEBLA 

CITAÇÕES DA BIBLIA NO DOCUMENTO DE  PUEBLA 

Total de Citações da bíblia 196 – (AT, 21 ; NT 175) 

Antigo Testamento, total de citações: 21  - Citações Literais: 9 Citações não Literais: 12 

 

LIVRO  Citações literais  Citações não literais total 

 Pentateuco   

Gêneses 01 04 05 

Deuteronômio 01 02 03 

 Proféticos Sapienciais  

Isaías 05 0 05 

Sofonias 0 02 02 

Sabedoria 0 01 01 

Eclesiastes 0 01 01 

Salmos 02 01 03 

 Históricos   

2Reis 0 1 1 

Total 9 12 21 

 

Novo testamento: 175, citações Citações  Literais: 49 Citações não Literais: 124 

 

LIVRO  Citações literais  Citações não literais total 

 Evangelhos   

Mateus 06 20 26 

Marcos 02 02 04 

Lucas 08 15 23 

João 06 23 29 

 Outros  Escritos  do NT  

Atos dos apostolos 06 02 08 

Romanos 05 15 20 
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1 Corintios 05 08 13 

2 Corintios 0 05 05 

Gálatas 03 07 10 

Efeios 02 09 11 

Filipenses 0 01 01 

Colossenses 02 06 08 

1Tessalonicenses 01 02 03 

1Timóteo 01 02 03 

2 Timóteo 0 01 01 

Hebreus 01 0 01 

1Pedro 0 02 02 

Tiago 0 03 03 

Apocalipse. 01 02 03 

Total 49 126 175 

 

CITAÇÕES DO CONCILIO VATICANO II 

 

Documento conciliar Citações 

Ad Gentes 03 

Apostolicam actuositatem 02 

Cristus Dominus 04 

Dei Verbum 02 

Gaudium Et spes 50 

Gravissimum  Educationis 04 

Lumem Gentium 38 

Nostra Aetate 02 

Optatam  totius 1 

Perfectae Caritatis 02 

Presbiterorum ordinis 05 

Sacrosantum Concilium 13 

Unitatis redintegratio 10 

Total 136 citações 
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 CITAÇÕES DE PRONUNCIAMENTOS DE  JOÃO PAULO II DOCUMENTOS 

PONTIFICIOS,  DOCUMENTOS DE CONGREGAÇÕES  E  OUTROS 

Documento  Citações 

Comunio et Progresio 04 

Marialis  Cultus 05 

Populorum Progressio 12 

Evangelica testificatio 02 

Evangelii Nuntiandi 96 

Octogesima adveniens 07 

Pacem in Teris 02 

Divini illius Magistri 01 

Mutua Relationes 04 

Sagrada Congregação  para Educação católica 

(EC) 

08 

Discurso inaugural do Papa na abertura da 

Conferência. 

38  

Outros pronunciamentos de  João Paulo II 

(homílias e alocuções, durante a viagem à  AL) 

 

46 

Documento de Trabalho  04 

 Documento de Medellín 12 

Outras 06 

Total 247 

 

 

 


