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Prefácio

Com alegria e gratidão de irmão mais velho, tenho a honra 
de apresentar a você, caro leitor, a obra: Povo de Deus, a 

Eclesiologia central do Vaticano II – Do pré-Concílio ao Papa 
Francisco, do autor Ronny Santos de Abreu, padre diocesano da 
Arquidiocese de Porto Velho-RO. Se é verdade que “todo ponto de 
vista é a vista a partir de um ponto”, podemos dizer que a visão de 
Igreja e de povo, que o autor desenvolve neste livro, tem os pés fincados 
na experiência de uma Igreja encarnada neste pedaço da Amazônia. 
Ronny é oriundo da capital de Rondônia, portanto, é “ouro da casa”. 
Este livro é fruto de suas reflexões, porém, mais do que isso, é fruto 
de seu compromisso sacerdotal com o Povo a quem Deus lhe confiou.

Com maestria, o autor nos guia por um percurso histórico-
teológico: do Concílio Vaticano II aos dias de hoje. O Concílio é, com 
certeza, um marco fundamental para a Igreja. No entanto, mesmo 50 
anos depois desse acontecimento, ainda não conseguimos desenvolver 
seus principais eixos que o autor apresenta neste livro e que, de forma 
simplista, resumo como uma nova compreensão do ser Igreja, que 
coloca em xeque as relações entre Igreja-Estado-poder-hierarquia-
fiéis e mundo, que o autor desenvolve no primeiro capítulo. 

A Igreja na América Latina, não obstante todos os desafios, 
assimilou a experiência espiritual do Concílio e procurou renovar-
se, gerando uma nova consciência eclesial, como é possível verificar 
em vários documentos do CELAM, na organização e ação concreta 
das pastorais, no seguimento às orientações do Papa João XXIII, 
que sonhava com uma Igreja mais aberta ao mundo contemporâneo. 
Uma Igreja, como bem definiu o Papa Paulo VI, no discurso final do 
Concílio, “servidora da humanidade”.

Como o autor nos recorda no segundo capítulo, o Concílio 
Vaticano II deu frutos na América Latina, frutos que perduram ainda 
hoje, como o método ver-julgar-agir-celebrar, a opção pelos pobres e 
a experiência das CEBs. Pe. Ronny nos recorda também “a importância 
das Igrejas do Terceiro Mundo sentida na vida da Igreja”, de acordo 
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com a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975), “na qual a 
evangelização, que é uma dimensão fundamental para toda a Igreja, se 
refere de modo privilegiado às novas culturas”.

Como Deus não se deixa vencer em misericórdia, suscita desta 
América sofrida e oprimida um novo Pontífice. Como nos diz o 
autor deste livro, no terceiro capítulo, “não é exagero afirmar que a 
recepção do Concílio entrou em uma nova fase com Francisco”. A 
Igreja, que no Concílio Vaticano II se define como Povo de Deus, 
resgatando a dimensão bíblico-teológica desse conceito, ressurge com 
força no Pontificado do Papa Francisco, como nos mostra a Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium ao abordar o Povo de Deus como 
sacramento histórico da salvação, e a conclamar uma Igreja pobre 
e dos pobres, ecológica e em saída na alegria missionária. Na visão 
eclesiológica do Papa Francisco, a Igreja é o Povo de Deus encarnado 
nos diversos povos da Terra, como aborda de forma belíssima este 
livro no terceiro capítulo. 

São João XXIII pediu para abrir as “janelas” da Igreja, Paulo VI 
convidou a olhar por essa janela e enxergar o mundo, Papa Francisco 
abriu as portas e chama a Igreja para se colocar em saída. Dentro da 
Igreja Povo de Deus, todos nós, em condição de igualdade, formamos 
um corpo eclesial que, pela ação do Espírito, é edificado pelos dons, 
carismas e ministérios diversos, dados a cada membro de forma 
particular para servir de forma profética e solidária em vista do bem 
de todos.

Hoje a Igreja enfrenta novos problemas que se somam aos 
antigos: secularização, pluralismo cultural e religioso, conflitos, 
divisões, injustiças, desigualdade, etc. Mesmo em meio a essas tensões 
e crises, a continuidade do espírito desse Concílio continua a afirmar 
que a Igreja só se realiza como comunhão na diaconia da missão no 
mundo, na construção de uma Igreja mais participativa e fraterna. Ou, 
na linguagem atual, na colegialidade e sinodalidade que nos faz passar 
do confronto ao diálogo fraterno.

A graça do batismo nos imerge no Mistério do Cristo morto e 
ressuscitado, nos torna filhos e filhas do mesmo Pai, irmãos uns dos 
outros, Povo de Deus peregrino nesse mundo, que nos foi confiado 
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como campo maduro para a missão. Essa é a chave eclesiológica do 
Concílio Vaticano II, que é “o Concílio do Povo de Deus”.

Como nos lembram tantos (as) filósofos (as) e teólogos (as), 
conhecer a história é importante para não repetir erros do passado, por 
isso, mais do que nunca o estudo da eclesiologia se faz necessário para 
compreender a formação da Igreja e a formação ministerial de todo o 
Povo de Deus. Mas, principalmente, para compreendermos que somos 
discípulos missionários e darmos continuidade à missão de sermos sal 
e luz no mundo.

Tenho certeza que a leitura atenta desta primeira obra do autor, 
Pe. Ronny Santos de Abreu, fará muito bem e ajudará a reavivar em 
cada leitor e leitora o amor a Deus, à Igreja e ao seu Povo, que somos 
nós. Com carinho, minha prece e o desejo de que esta obra se reverta 
em frutos profícuos para toda a Igreja.

+ Dom Roque Paloschi
Arcebispo de Porto Velho
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Introdução

O tempo que separa a inauguração do Vaticano II, em 1962, 
da eleição do Papa Francisco, em 2013, é de pouco mais 

de cinquenta anos. O propósito do Papa João XXIII era aproximar 
a	Igreja	do	homem	moderno,	a	fim	de	mantê-la	fiel	à	sua	missão	de	
transmitir	a	verdade	salvífica	recebida	de	Cristo1. Já o Papa Francisco, 
no seu primeiro pronunciamento, emitiu a seguinte expressão: “E agora 
iniciamos este caminho, bispo e povo”2. Entre o propósito de João 
XXIII e o pronunciamento de Francisco, um conceito eclesiológico 
enquadra-se harmonicamente: o “Povo de Deus”.

 Dotado de grande força evocadora3, o Povo de Deus transformou 
profundamente a concepção de Igreja, com a sua emersão no Vaticano 
II. Ele foi a causa de uma “inversão eclesiológica”, que anulou 
o modelo de Igreja societas perfecta et inaequalis, e estabeleceu a 
radical igualdade de todos os membros da Comunidade de salvação 
pela comum dignidade batismal. Tal episódio é saudado como uma 
“revolução copernicana”4.

O maior evento eclesial do século XX não precisou elaborar 
grandes	argumentações	teológicas	para	definir	a	Igreja	como	Povo	de	
Deus; bastou seguir o argumento presente na Sagrada Escritura, como 
evidencia esta insigne passagem bíblica: “Mas vós sois uma raça 
eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular 
propriedade, [...] vós que outrora não éreis povo, mas agora sois o 
Povo de Deus” (1Pd 2, 9-10). 

Entretanto, vinte anos após o Concílio, o Sínodo Extraordinário 
dos Bispos (1985) declarou a Comunhão como a eclesiologia central 
do Vaticano II, removendo a centralidade do Povo de Deus, categoria 
discernida pelos Padres conciliares. Mas, este ostracismo chegou ao 

1 JOÃO XXiii, Discurso de Sua Santidade Papa João XXIII na abertura solene do SS. 
Concílio, p. 785-795. 
2 FRANCISCO, Prima benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco, p. 1. 
3 VITALI, D., Popolo di Dio, p. 7.
4 MOELLER, C., Storia della struttura e delle idee della Lumen Gentium, p.159.



16

Ronny Santos de Abreu

fim	com	a	vinda	de	Francisco,	o	Papa	do	Povo	de	Deus.	Seu	Pontificado	
é considerado uma nova fase de recepção do Concílio5, devido ao 
restabelecimento desta categoria conciliar, promovida pelo emprego 
e valorização da teologia contida no capítulo II da Lumen Gentium.

Deste modo, tendo como ponto de partida as considerações 
apresentadas, o presente estudo propõe-se a tratar sobre a centralidade 
do Povo de Deus no discernimento eclesiológico do Vaticano II, bem 
como sua repercussão no período pós-conciliar. Por isso, além de 
relatar a sua redescoberta e emersão no Concílio, este ensaio também 
discorre sobre	 a	 sua	 recepção	 até	 o	 Pontificado	 do	Papa	Francisco.	
Trata-se da recente trajetória percorrida pelo Povo de Deus na vida da 
Igreja: do pré-Concílio ao Papa Francisco. Esta obra articula-se em 
três capítulos distintos e coligados entre si.

O primeiro capítulo trata sobre o Povo de Deus no Vaticano II, 
abordando sua redescoberta no contexto eclesiológico pré-conciliar, 
sua emersão na Lumen Gentium, seus efeitos eclesiológicos e sua 
teologia.

O segundo capítulo versa sobre a recepção do Povo de Deus no 
âmbito da Igreja Universal e no âmbito da Igreja Latino-Americana, 
descrevendo seu difícil percurso no pós-Concílio e ofuscamento 
no Sínodo de 1985, e também expondo sua admissão e releitura na 
América Latina. 

Por	fim,	o	terceiro	capítulo	apresenta	a	Teologia	do	Povo,	corrente	
teológica	argentina	da	qual	o	Papa	Francisco	é	“filho”;	e	em	seguida	
disserta	 sobre	 o	 Povo	 de	Deus	 na	 visão	 eclesiológica	 do	 Pontífice,	
manifestada em seus ensinamentos e documentos.

O Vaticano II é considerado um Concílio importante para a 
Eclesiologia, devido ao seu conjunto de inversões eclesiológicas 
que	configuram	um	novo	modelo	de	 Igreja6. Por isso, vale ressaltar 
que o presente estudo não tem a intenção de absolutizar o Povo de 
Deus como o único conceito capaz de exprimir toda a realidade da 
Igreja. Obviamente, outras eclesiologias também estão presentes 
nos textos conciliares, por isso, também elas devem ser valorizadas. 

5 GALLI, C. M., La riforma missionaria della chiesa secondo Francesco, p. 47. 
6 LIBANIO, J. B., Concílio Vaticano II – Em busca de uma primeira compreensão, p. 146.
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Todavia, a centralidade da categoria Povo de Deus é legitimada pela 
sua capacidade de abrangência e concretude7, cuja compreensão é 
alcançada pela analogia da Igreja com o mistério do Verbo Encarnado 
(LG 8). Deste modo, as demais eclesiologias, não menos importantes, 
“convergem”	para	o	Povo	de	Deus.	De	fato,	como	afirma	Francisco,	
“Deus na história da salvação salvou um povo”8.

7 COMBLIN, J., O Povo de Deus, p. 125-132.
8 FRANCISCO, Intervista a Papa Francesco, p. 459. 
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Capítulo I

O Povo de Deus no Concílio  
Vaticano II

A expressão “Povo de Deus” é o conceito que melhor 
representa o espírito do Vaticano II. Um dos legados que 

o Concílio deixou para a Igreja, foi lembrar que ela é Povo de Deus9. 
Para manter-se fiel à sua missão de transmitir a verdade salvífica, 
recebida de Cristo, era necessário que a Comunidade de salvação se 
renovasse e se atualizasse, para encarnar-se no mundo moderno. Deste 
modo, refletir sobre si mesma se tornou uma ocasião obrigatória para a 
Igreja10. O espírito conciliar impulsiona para o novo, e é neste espírito 
de renovação que emerge o conceito Povo de Deus. 

Entretanto, este conceito não é fruto da visão da realidade vigente, 
mas trata-se de um conceito essencialmente bíblico e teológico, 
redescoberto na Sagrada Escritura e na história das origens cristãs11. 
Por isso, a redescoberta do Povo de Deus é caracterizada como um 
“retorno às fontes”. Com efeito, as fontes sempre oferecem a melhor 
nutrição para o fortalecimento da própria identidade e autenticidade. 
A Igreja procurava se aproximar do homem moderno para lhe tornar 
a mensagem salvífica mais compreensível12, e nisto redescobriu a si 
mesma. 

Este capítulo tem o propósito de dissertar sobre a emersão da 
categoria Povo de Deus no Vaticano II, bem como os seus efeitos 
eclesiológicos e o conteúdo da sua teologia. Antes, porém, é necessário 
tratar dos eventos que precederam o Concílio. São os desdobramentos 
antecedentes que possibilitaram a redescoberta do Povo de Deus e de 
outras categorias eclesiológicas, preparando o caminho de sua chegada 
na Lumen Gentium. 

9 BLASQUEZ, R., La Iglesia del Concilio Vaticano II, p. 41. 
10 DE SALIS, M., Una Chiesa incarnata nella storia. Elementi per una rilettura della 
Costituzione Lumen Gentium, p. 18-19. 
11 COMBLIN, J., O Povo de Deus, p. 13.
12 DE SALIS, M., Una Chiesa incarnata nella storia. Elementi per una rilettura della 
Costituzione Lumen Gentium, p. 19.


