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1. História da Igreja
Objetivos:
 Perceber através de tópicos e de forma cronológica a manifestação
oculta (no Antigo Testamento) e visível (a partir do nascimento de
Cristo) da Igreja.
 Perceber o seu desenvolvimento na história
 Refletir e conhecer a missão da Igreja no mundo

A. Resumo Cronológico da História da Salvação.
B. História da Igreja.
C. A Igreja no Desígnio de Deus
I. Os nomes e as imagens daIgreja
II. Origem, fundação e missão da Igreja
III. O Mistério da Igreja
D. A Igreja Povo de Deus, Corpo de Cristo, Templo do Espírito
I. A Igreja Povo de Deus
II. A Igreja Corpo de Cristo
III. A Igreja Templo do Espírito Santo

RESUMO CRONOLÓGICO DA HISTÓRIA DA SALVAÇÃO
ANTES DE CRISTO
1850 ABRAÃO, emigra da Mesopotâmia para a terra de Canaã
(Palestina). Sua descendência: Isaac, Jacó, José.
Texto bíblico: (Gn 12,1ss1Abraão); (Gn 21;22 e 24 Isaac); (Gn
27,1ss; 25,19; 28,1ss; 29,31ss Jacó); (Gn 37,1 José).
1700 Se estabelecem no Egito, por convite de José, os primeiros
hebreus. Sua descendência será oprimida.
Texto bíblico: Gn 42,1ss; 43,1ss; 46,1ss.
1250 MOISÉS sai do Egito pela rota do deserto. A Aliança do Sinai.
Texto bíblico: Ex 2,11; 3,16; 4,9; 12,1, 12,35; 19,1.
1220 JOSUÉ entra e conquista a Terra prometida (Canaã). Os
“Juízes" governam.
Texto bíblico: Js 1,1ss
1030 SAMUEL (último dos juízes) E SAUL primeiro reis de Israel.
Texto bíblico: (1Sm 1,1ss Samuel); (1Sm 8,1ss; 9,1ss Saul).
1010 DAVI Conquista Jerusalém.
Texto bíblico: 2Sm 1,1ss; 5,6ss.
970

SALOMÃO: Rei e filho de Davi que constrói o Templo de
Jerusalém.

Texto bíblico: 1Rs 2,13; 6,1ss.
931 Assembleia de Siquem. O cisma entre o Israel (Norte)
e Judá (Sul), dois reinos.
Texto bíblico: 1Rs 12,1-20.
885 Fundação de Samaria pelo rei de Israel, Onri.
1

(ss) – e versículos seguintes

Texto bíblico: 1Rs 16,23-28
874 Acabe, rei de Israel. Os profetas Elias e Eliseu.
Texto bíblico: 1Rs 16,29ss; 17,1ss; 19,19ss.
750 Os profetas Amós e Oseas.
Texto bíblico: Os 1,1s; Am 1,1 (Conf. 2Rs 14,1 – 15,7).
740 O profeta Isaías (Livro de Isaías 1-39). O profeta Miquéias.
Texto bíblico: (Is 1,1 Isaías); (Mq 1,1 Miquéias).
721 Conquista de SAMARIA por Sargão II da Assíria. Fim do Reino
do Norte (Israel).
Texto bíblico: 2Rs 17,7ss; 17,24ss.
716 Ezequías, rei de Judá.
Texto bíblico: 2Rs 18,1ss; 2Cr 29,1ss
630 Os profetas Sofonías e Jeremias.
Texto bíblico: Sf 1,1 (Conf. 2Rs 22,1; 2Cr 34,1 Tempo do rei
Josias); Jr 1,1 (Conf. 2Rs 22,1; 2Cr 34,1 Tempo do rei Josias).
622 Josías, rei de Judá. Achado da Lei e reforma religiosa.
Primeira redação dos livros de Josué Juízes,
Samuel e Reis.
Texto bíblico: 2Rs 22,1; 23,1; 34,1.
612 Destruição de Nínive, capital da Assíria.
O profeta Nahúm.
Texto bíblico: Sf 2,13-15; 2Cr 32,21; Na 3,1-2; 2,7-11.
600 O profeta Habacuc.
Texto bíblico:Hab 1,1-6.
587 Conquista de Jerusalém pelos babilônios e deportação dos
israelitas. (predita por Jeremias)

Texto bíblico: 2Cr 36,17; 2Rs 25.
DESTERRO Da BABILÔNIA (587-538). O profeta
Ezequiel. O Livro da Consolação de Israel
(Oráculos de Isaías 40-55).
Texto bíblico: (Desterro da Babilônia Is 46,1; Jr 50,2); (Livro da
Consolação Is 40-55).
539 PERÍODO PERSA. O rei Ciro dos medos e persas conquista
Babilônia. (539-333).
Texto bíblico: Is 41,1ss; Esd 1,1ss.
538 Edital de Ciro concede a liberdade aos deportados. A volta
dos judeus para a Palestina. (outros judeus vão
para Alexandria e para outros lugares)
Texto bíblico: Esd 1,1ss; 7,27s.
515 DEDICAÇÃO DO SEGUNDO TEMPLO. Os profetas Ageu e
Zacarias (1-8). Talvez Isaías56-66.
Texto bíblico: Esd 3,1; 4,1.
445 Primeira missão de Neemias.
Texto bíblico: Ne 1,1ss
O profeta Malaquias.
Texto bíblico: Ml 1,1ss (mesmo período de Neemias e Esdras)
Possivelmente aparecem os livros de Jó, Provérbios,
Cântico dos Cânticos e Rute.
Numerosos Salmos.
400

Unificação da legislação do Pentateuco.

350

O profeta Joel.

Texto bíblico:Jl 1,1ss (período provável do pós-exílio, não se fala de
um rei).

Os livros das Crônicas e de Esdras - Neemias.
333

Alexandre Magno. Começos do PERÍODO GREGO ou
HELENÍSTICO (333-63).

Texto bíblico: Dn 8,5 (observar nota de explicação no roda pé da
Bíblia de Jerusalém); Dn 2,40; 8,21; 7,7 (ver nota
de roda pé da Bíblia de Jerusalém).
Profecias de Zacarias9-14.
Judéia submetida aos Lágidas do Egito 323-197
(Lágidas - dinastía grega que reinou no Egito).
Livros de Jonas e Tobias.

Depois de 300 Começo da tradução grega da Bíblia, chamado
dos “SETENTA”.
Helenização de Palestina, Livros do Eclesiastese Ester.
200 Vitória da Síria sobre Egito em Pânio.
Judéia submetida aos Selêucidas da Síria (200142).
180 Ben Sirá escreve em hebreu o livro do Eclesiástico (Sirácida).
167 Perseguição do Antíoco Epífanes (167-164).
Texto bíblico: Mac 1,10; 3,27.
166 Rebelião dos Macabeos.
Livro de Daniel .
Fariseus, saduceus e essênios.
132 Tradução grega do livro do Eclesiástico.
125 Segundo livro dos Macabeos.
100 Primeiro livro dos Macabeos. Livro de Judit .

63
50

Livro da Sabedoria .
37

6

Conquista de Jerusalém por Pompeu. Começo do
PERÍODO ROMANO (63 a.C. - 135p.C.).

HERODES O GRANDE. Os procuradores romanos em
Palestina.

NASCIMENTO DE JESUS
4

Morte de Herodes o Grande, a quem sucedem seus filos
Arquelão, Herodes Antipas e Filipo.

Texto bíblico: At 12,19-23 (Ver texto enviado em anexo).

8

Nascimento de Paulo em Tarso.
14

TIBÉRIO, imperador romano.

26

Pôncio Pilatos, procurador (26-36).

27

Pregação de João Batista.
Começos do ministério de Jesus.

30

Sexta-feira, 7 de abril. Morte de Jesus.
Pentecostes. A IGREJA se propaga pelo poder do

Espírito Santo.
Texto bíblico: At 2-6.
34

Martírio de Estevão.

Texto bíblico: At 7,55.
Conversão de Paulo.
Texto bíblico: At 9,1ss.
44

Martírio de SâoTiago o Maior, irmão de João.

Texto bíblico: At 12,1.
46-48

Primeira viagem missionário de Paulo.

Texto bíblico: At 13,1.
48 A assembléia (ou “Concílio”) de Jerusalém (Atos 15).
Texto bíblico: At 15,5-29
50

A “Boa Nova” anunciada se recolhe no PRIMEIRO
EVANGELHO ESCRITO (Evangelho aramaico de
Mateus).

51 Primeiras epístolas de Paulo: aos Tessalonicenses.
57

Epístolas aos Gálatas, Coríntios, Filipenses, Romanos.

58? Epístola de Santiago o Menor, irmão do Senhor,
Jerusalém.
62

bispo de

Epístolas aos Colosenses, Efésios e Filemôn.
Santiago o Menor é apedrejado em Jerusalém.

64

Primeira epístola de Pedro e Evangelho de Marcos.

65

Primeira epístola a Timóteo, Epístola a Tito.

64-67 Martírio de Pedro em Roma.
Texto bíblico: Jo 21,18-23 (Ver texto em anexo)
Epístola aos Hebreus. Segunda epístola a
Timóteo.
Primeira revolta judaica, contra os romanos (66-70).
67

Martírio de Paulo em Roma

Texto extra-bíblico: “Depois do martírio de Pedro e Paulo, o primeiro a obter
o episcopado na Igreja de Roma foi Lino. Paulo, ao escrever de Roma a
Timóteo, cita-o na saudação final da carta [cf. 2Tm 4,21].” (Eusébio Bispo
de Cesaréia – HE,III,2 – 317 d.C).

Evangelho grego de Mateus Evangelho de Lucas, Atos dos
Apóstolos
(ou para o 80).
68

Destruição do mosteiro essênio de Qumrán.

70

ASSÉDIO E DESTRUIÇÃO DE JERUSALÉM por Tito.

Texto bíblico: Lc 21,20-24
Epístola de Judas. Segunda epístola de Pedro.
78

O historiador Flávio Josefo escreve “A Guerra dos judeus”.

95 João, deportado em Patmos, sob o imperador Domiciano,
escreve o Apocalipse.
Texto bíblico: At 1,9
Evangelho e epístolas de João.
100 Morte de São João em Éfeso.
Ver texto em anexo
110 Cartas e martírio de Inácio de Antioquia.
Carta de Policarpo aos Filipenses.
131-135

Terceira revolta judaica, feita por Simón Bar Koziba.

134 Conquista de Jerusalém.
Referências da Bíblia de Jerusalém, Novembro de 1975. pgs.363367.

05. HISTÓRIA DA IGREJA
SÉCULOI

ruição do Templo e da Cidade de Jerusalém

SÉCULOII

lançado às feras em Roma
0: Gnose; Docetismo; Marcionismo; Montanismo;
Monarquianismo

Culto às relíquias

apa São Vítor zela pela unidade de toda Igreja sobre a data da Páscoa
e o modo de entender o mistério de Cristo

mártires é semente de cristãos
raticamente concluído

SÉCULO III

-se a usar o latim na liturgia, ao invés do grego
251, o imperador Décio obriga a todos do Império a sacrificar aos
deuses, após o sacrifício a pessoa receberia um atestado chamado libelo, se não
sacrificasse seria morto.

catacumbas. Em caso de desobediência se teria a morte para os clérigos, o confisco
dos bens para os ricos ou o banimento ou trabalhos forçados.

xige a adoração para si mesmo como “Senhor e
Deus”

SÉCULO IV

todo o império. Martírio de São Sebastião , Santa Inês e muitos outros. Concílio de
Elvira: Celibato clerical.

Signo Vinces!

nega a divindade de Cristo, reduzindo-O a ser
a mais perfeita das criaturas.

tantino

– 363: Juliano, o Apóstata. Tentativa de reconstrução do Templo de
Jerusalém

Santo, procede do Pai e do Filho.
O Bispo de Roma possui um primado sobre os outros bispos.

a da Catedral de Milão o imperador Teodósio, por
causa do massacre de 6.000 habitantes de Tessalônica em castigo do assassinato do
prefeito. Só o admite depois de que fizesse penitência pública.

Agostinho escreve as Confissões

SÉCULO V

deuses pagãos os responsáveis do saque de Roma pelos visigodos, Santo Agostinho
escreve a Cidade de Deus
ntervém contra a pregação pelagiana que se espalha
pela África

Cristo, e não Mãe de Deus

a São Leão Magno vai ao encontro de Átila dos Hunos e o faz
renunciar de invadir a Cidade de Roma

SÉCULO VI
da o Mosteiro de
Montecassino

em oração, São Bento morre no Mosteiro de Montecassino.

servo dos servos de
Deus. Evangelização da Bretanha, através do abade de Santo André e 40 monges
enviados para serem missionários.

SÉCULO VII

SÉCULO VIII

”

Pepino, o Breve devolve ao Papa os territórios ocupados pelos lombardos.
III

SÉCULO IX

SÉCULO X
undação do Mosteiro de Clunny, com submissão direta a Roma. Ponto
de profundíssima reforma eclesial. No início do séc. XII teremos cerca de 1.200
abadias ligadas a Clunny.

o 968: Criação do primeiro bispado na Polônia

SÉCULO XI

entre Leão IX e Miguel Cerulário
-se às ideias de Berengário de Tours, a Igreja fala de uma
mudança substancial do pão e vinho no Corpo e Sangue de Cristo

Bernardo

Credeam (Creio para entender e entendo para crer)

santos dominados pelo Islã
ão Roberto busca viver mais austeramente a Regra de São Bento,
fundação da Ordem Cisterciense

SÉCULO XII

cruzada
0: São Norberto funda a Ordem Premonstratense (Prémontré)

do Rei Henrique II. Nascimento de São Domingos.

Becket

e Frederico Barba-Roxa, o nascimento da Inquisição (que
em 1232 será uma instituição sob a direção papal), para não permitir o alastramento
das heresias (cátaros e valdenses)

visitar os Lugares Santos

SÉCULO XIII

juntam a ele.

ele e seus frades preguem

orientações de São Francisco uma vida de pobreza

cátaros
gos. Nascimento de São Boaventura.

entre seus alunos, Santo Tomás de Aquino

também de São Boaventura, durante o Concílio de Lião II. Determinação do
Conclave para eleição do Papa.

VIII

SÉCULO XIV
missão do poder
temporal ao poder espiritual

para china) é sagrado na China Arcebispo de Pequim.

scimento de Santa Catarina de Siena

Catarina de Siena, terciária dominicana

na de Siena

SÉCULO XV

Rouen por decisão de um processo canônico iníquo

Joana d’Arc.

o 1478: Sisto IV autoriza a constituição de uma Inquisição espanhola

Zwinglio

da, toda Espanha está sob o domínio dos Reis
Católicos Isabel e Fernando. Cristóvão Colombo descobre a América.

Espanha e Portugal.
o Brasil

SÉCULO XVI

Pedro. Nascimento de São Francisco Xavier

teses de Lutero

5: Morte de São João Fisher, bispo e São Thomas More, chanceler do Rei
na Inglaterra por não se submeterem ao Ato de Supremacia

as Casas contra a escravidão
indígena na América.

– nunca foi julgado, nem
condenado, sacerdote e astrônomo que baseado em algumas averiguações julga va
que a terra é que girava em torno do sol. Idéia que era considerada um absurdo,
sobretudo por Lutero. No caso da Igreja haveria uma liberdade de pensamento
sobre esta questão. O Papa Paulo III permite a impressão do livro de Copérnico"Da
revolução de esferas celestes", dedicado ao próprio Papa. A Igreja, passa a utilizar -se
do modelo copernicano para a fixação de datas litúrgicas. Os protestantes, Lutero
em especial, se opõem ao sistema copernicano chamando -o de loucura e blasfêmia.

e Trento

e oito galés e seis galeaças (enormes navios a remos com quarenta e quatro
canhões), das marinhas da República de Veneza, Reino de Espanha, Cavaleiros de
Maltae dos Estados Papais, sob o comando de João da Áustria, formando a então
chamada Liga Santa. Estafrota enfrentou duzentas e trinta galés turcas ao largo de
Lepanto, na Grécia, a 7 de Outubro de 1571.

sol, mas que não saberia como provar
, dominicano que se tornou
herege (dizia que Cristo era um mágico, que o Espírito Santo seria uma alma do
mundo e que o diabo se converteria). Ao morrer desprezou o crucifixo. São Vicente
de Paulo é ordenado Sacerdote, aos 19 anos. Missão jesuíta na China.

SÉCULO XVII

como escravo.

apostatado) de São Vicente, se converte ao ouvir e ao saber o sentido dos cânticos
que o escravo cantava. Alguns meses depois os três fugiram para a França. Mais

tarde o apóstata se converte e se faz monge.

protestantes de publicar
seus estudos e expulso de seu país como blasfemador. Busca refúgio entre os
jesuítas, mas tarde elogiará a Igreja Católica na sua prudência em relação à Ciência.
os mais pobres
de Paris.

Copernicano nem o Ptolomaico, por falta de evidências.

posteriormente percebida como errada) para termos teológicos, e como já tinha sido
aconselhado a não fazer desse modo e como tinha jurado que não ia fazer isso,
Galileu foi condenado à prisão domiciliar (embora num castelo, e tendo à sua
disposição um servo). Também morreu de velhice, em 1642, com 78 anos.

a Luiza de Marillac funda as Filhas da
Caridade

impossibilidade de cumprir todos os mandamentos e a salvação destina da para
alguns.

SÉCULO XVIII

no 1789: Revolução Francesa

cuidado social. Constituição civil do clero: Os clérigos que não a assinassem
fazendo o juramento (juramentados) seriam presos, deportados, banidos ou mortos.

e fechamento de numerosas igrejas na França.

Primeira
Comunhão de São João Maria Vianney, ainda feita clandestinamente.

SÉCULO XIX

cios. Pio VII o
excomunga e é conduzido em exílio para Savona.

Pontifícios. Nascimento de São João Bosco.
Maria Vianney chega a Ars
– 1871: Vários problemas nos Estados Pontifícios, até a fundação do
Reino da Itália por Vitorio Emmanuele.
– futuro São Pio X
aculada Conceição, por Pio IX

Vaticano I (Para além de proclamar como dogma a
Infalibilidade Papal, o Concílio, ao defender os fundamentos da fé católica,
condenou os erros do Racionalismo, do Materialismo e do Ateísmo)

ão XIII coloca a teologia de Santo Tomás de Aquino como
norma às faculdades teológicas

Rosa, Niterói.
lcina.

Novarum de Leão XIII

SÉCULO XX
São Josemaría Escrivá. Martírio de Santa Maria Goretti,
morta a facadas por Alexandre Serenelli que queria ter relações com ela.

Convento de Morcone, passará a chamar-se Frei Pio de Pietrelcina

Ordenação Sacerdotal de Padre Pio de Pietrelcina.

em Fátima. Revolução Russa. Primeiro
Código de Direito Canônico.

Estigmatização visível de São Pio de Pietrelcina. Fim da Primeira Guerra Mundial

sta de Cristo Rei, por Pio XI. Canonização de Santa
Teresinha.

nazistas são, na verdade, apenas uns plagiários que cobriram velhos erros com um
manto novo. Não faz qualquer diferença se os homens se arrebanham sob cartazes
que pregam a revolução social , se guiam por um falso conceito da vida e do mundo
ou estão possuídos pela superstição do culto ao sangue e à raça ”

nazismo. Pela encíclica Divini Redemptoris Pio XI condena os erros do
comunismo.
da Segunda Guerra Mundial.
Pio XII não publica uma encíclica feita por Pio XI onde praticamente sejustificava
a perseguição aos judeus. Fim da Guerra Civil Espanhola: foram mortos13 bispos,
4.184 padres seculares, 283 freiras, 2.365 monges, além de muitíssimos leigos e
centenas de Igrejas foram incendiadas. Pio XII ensina que o culto dos mortos dos
chineses é um costume cultural não uma atitude religiosa.

ouro, como não conseguissem, Pio XII ordena que se tire o que faltava dos vasos de
ouro que se guardavam no tesouro do Vaticano (testemunho do Rabino-chefe de
Roma, Israel Zolli). O rabino Lapide registra que “em Roma vimos uma lista de
155 conventos e mosteiros italianos, franceses, espanhóis ingleses, americanos e
também alemães – na sua maioria, propriedades extraterritoriais do Vaticano –, que
abrigaram cerca de cinco mil judeus durante a ocupação alemã. Nada menos do que
três mil encontraram asilo na residência de verão papal em Castelgandolfo; sessenta

viveram por nove meses na Universidade Gregoriana e meia dúzia dormia no porão
do Pontifício Instituto Bíblico”. Também conventos de clausura foram obrigados
pelo Papa a abrir as suas portas para os judeus. Início das relações diplomáticas da
Santa Sé com a China.

o Papa.

até Assunta, a mãe de Maria. "Quando eu vi o Papa vindo na minha direção, eu rezei,
Nossa Senhora, por favor me ajude. Ele colocou sua mão na minha cabeça e disse,
abençoada mãe, feliz mãe, mãe de uma abençoada por Deus. Ambos tinham lágrimas
nos olhos.

Goretti, numa “Cruzada pela pureza” e proclama a Assunção de Maria.

uma “multinacional” e o governo cria uma “igreja oficial” para a China. Bispos e
padres expulsos e martirizados.

Revolução Cubana de Fidel Castro, situação difícil para a Igreja neste país.

62: Início do Concílio Vaticano II

entre católicos e ortodoxos. Visita de Paulo VI aos Estados Unido da America,
discurso na ONU.

(Colômbia). Morte de São Pio de Pietrelcina.
a de Paulo VI a Suíça e a Uganda.

Paulo II.
ntado na Praça de São Pedro.

Redenção.

apostólico. João Paulo II declara a excomunhão dos cinco bispos. O mesmo Papa
cria uma comissão para cuidar dos fiéis que desejando permanecer com a liturgia
antiga não quisessem se separar de Roma.

mo da Igreja Católica.

Paulo II: Egito, Jordânia, Palestina, Israel , Portugal

SÉCULO XXI

Josemaría Escrivá.

devoção ao Santíssimo Sacramento e corrigir alguns erros que se introduziram nas
últimas décadas.

ação de um
Compêndio do Catecismo da Igreja.
Summorum Pontificum autoriza que
qualquer sacerdote possa celebrar a Missa no Ritual de 1962. Bento XVI dirige
uma carta aos Católicos da China. Melhora da situação com o governo chinês.
Visitas de Bento XVI ao Brasil e à Áustria.

Comissão Teológica para o diálogo com a Fraternidade São Pio X, fundada pelo
Arcebispo Marcel Lefebvre.
010: Bento XVI pela Constituição Apostólica Anglicanorum Coetibus, acolhe
alguns milhares de anglicanos que desejavam retornar à Comunhão Católica. O
governo Chinês manda ordenar mais um Bispo sem licença do Papa, recomeçam as
tensões.
XVI anuncia sua renúncia ao ministério petrino. É eleito como
novo Papa o Cardeal Jorge Mario Bergoglio, com o nome de Francisco.

03. IGREJA UNA, SANTA, CATÓLICA E APOSTÓLICA
TEXTOS DO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA
A IGREJA NO DESÍGNIO DE DEUS
I. Os nomes e as imagens da Igreja
751. A palavra «Igreja» («ekklesía», do verbo grego «ek-kalein» = «chamar fora»)
significa «convocação». Designa as assembleias dopovo em geral de caráter religioso.

É o termo frequentemente utilizado no Antigo Testamento grego para a assembleia do
povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a
Lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao chamar-se «Igreja», a
primeira comunidade dos que acreditaram em Cristo reconhece-se herdeira dessa
assembleia. Nela, Deus «convoca» o seu povo de todos os confins da terra. O termo «
Kyriakê», de onde derivaram «church», «Kirche», significa «aquela que pertence ao
Senhor».
752. Na linguagem cristã, a palavra «Igreja» designa a assembleia litúrgica, mas
também a comunidade local ou toda a comunidade universal dos crentes. Estes três
significados são, de fato, inseparáveis. «A Igreja» é o povo que Deus reúne no mundo
inteiro.Ela existe nas comunidades locais e realiza -se como assembleia litúrgica,
sobretudo eucarística. Vive da Palavra e do Corpo de Cristo, e é assim que ela
própria se torna Corpo de Cristo.

OS SÍMBOLOS DA IGREJA
753. Na Sagrada Escritura, encontramos grande quantidade de imagens e figuras ligadas
entre si, mediante as quais a Revelação fala do mistério inesgotável da Igreja. As
imagens tomadas do Antigo Testamento constituem variantes duma ideia de fundo, que
é a de «povo de Deus». No Novo Testamento, todas estas imagens encontram um novo
centro, pelo fato de Cristo Se tomar «a Cabeça» deste povo que é, desde então, o seu

corpo. A volta deste centro, agrupam-se imagens «tiradas quer da vida pastoril ou
agrícola, quer da construção ou também da família e matrimônio».
754. «Assim a Igreja é o redil, cuja única enecessária porta é Cristo. E também o
rebanho, do qual o próprio Deus p redisse que seria o pastor e cujas ovelhas, ainda
que governadas por pastores humanos, são contudo guiadas e alimentadas sem cessar
pelo próprio Cristo, bom Pastor e Príncipe dos pastores, o qual deu a vida pelas suas

ovelhas » .
755 «A Igreja é a agricultura ou o campo de Deus.Nesse campo cresce a oliveira
antiga, de que os patriarcas foram a raiz santa e na qual se realizou e realizará a
reconciliação de judeus e gentios. Ela foi plantada pelo celeste Agricultor como uma
vinha eleita. A verdadeira Videira é Cristo: é Ele que dá vida e fecundidade aos
sarmentos, isto é, a nós que, pela Igreja, permanecemos n'Ele, e se m o Qual nada
podemos fazer» .
756. «A Igreja é também muitas vezes chamada construção de Deus.O próprio
Senhor se comparou à pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou pedra
angular (Mt 21, 42; At 4, 11; 1 Pe 2, 7; Sl 118, 22). Sobre esse fundamento é a Igreja
construída pelos Apóstolos, e dele recebe firmeza e coesão. Esta construção recebe
vários nomes: casa de Deus, na qual habita a sua família; habitação de Deus no Espírito
;
tabernáculo de Deus com os homens; e, sobretudo, templo santo, o qual, representado
pelos santuários de pedra e louvado pelos santos Padres, é com razão comparado, na
Liturgia, à cidade santa, a nova Jerusalém. Nela, com efeito, somos edificados cána
terra como pedras vivas. Esta cidade, S. João contemplou-a "descendo docéu, da
presença de Deus, na renovação do mundo, como esposa adornada para ir ao encontro
do esposo" (Ap 21, 1-2)».
757. «A Igreja é também chamada "Jerusalém do Alto" e "nossa mãe" (Gl 4, 26);
é também descrita como a Esposa imaculada do Cordeiro sem mancha, a qual
Cristo "amou, pela qual Se entregou para a santificar" (Ef 5, 25-26), que uniu a Si
por um vínculo indissolúvel, e à qual, sem cessar, "alimenta e presta cuidados"
(Ef 5, 29)».

II. Origem, fundação e missão da Igreja
758. Para perscrutar o mistério da Igreja, é conveniente meditar primeiro sobre a sua
origem no desígnio da Santíssima Trindade e sobre a sua progressiva realização na
história.
UM DESÍGNIO NASCIDO NO CORAÇÃO DO PAI
759. «O eterno Pai, que pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e
bondade, criou o universo, decidiu elevar os homens participação da vida divina», para
a qual a todos convida em seu Filho: «E, aos que crêem em Cristo, decidiu convocá-los
na santa Igreja». Esta «família de Deus» constituiu-se e realizou-se gradualmente ao
longo das etapas da história humana, segundo as disposições do P ai: de fato, a
Igreja «prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada
na história do povo de Israel e na antiga Aliança, foi constituída no fim dos tempos,
e manifestada pela efusão do Espírito Santo, e será gloriosamente consumada no
fim dos séculos» .

A IGREJA – PREFIGURADA DESDE A ORIGEM DO MUNDO
760. «O mundo foi criado em ordem à Igreja», diziam os cristãos dos primeiros
tempos. Deus criou o mundo emordem à comunhão na sua vida divina, comunhão
que se realiza pela "convocação" dos homens em Cristo, e esta "convocação" é a
Igreja. A Igreja é o fim de todas as coisas. Até as próprias vicissitudes dolorosas,
como a queda dos anjos e o pecado do homem, não foram permitidas por Deus senão
como ocasião e meio de pôr em ação toda a força do seu braço, toda a medida do amor
que queria dar ao mundo:
«Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, do mesmo modo a
sua intenção é a salvação dos homens e chama-se Igreja» .
A IGREJA – PREPARADA NA ANTIGA ALIANÇA
761. A reunião do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a

comunhão dos homens com Deus e entre si. A reunião da Igreja é, por assim dizer,
a reação de Deus ao caos provocado pelopecado. Esta reunificação realiza-se
secretamente no seio de todos os povos: «Em qualquer nação, quem O teme e pratica a
justiça, é aceite por Ele» (Act 10, 35).
762. A preparação remota da reunião do povo de Deus começa com a vocação de
Abraão, a quem Deus promete que há-de vir a ser o pai de um grande povo. A
preparação imediata começa com a eleição de Israel como povo de Deus. Pela sua
eleição, Israel deve ser o sinal da reunião futura de todas as nações. Mas já os profetas
acusam Israel de ter quebrado a aliança, comportando-se como uma prostituta. Eles
anunciam uma Aliança nova e eterna. «Esta Aliança nova, instituiu-a Cristo».
A IGREJA – INSTITUÍDA POR JESUS CRISTO
763. Pertence ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação do seu
Pai; talé o motivo da sua «missão». «O Senhor Jesus deu início à sua Igreja,
pregando a boa-nova do advento do Reino de Deus prometido desde há séculos nas
Escrituras».

Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o Reino

dos céus. A Igreja «é o Reino de Cristo já presente em mistério».
764. «Este Reino manifesta-se aos homens na palavra, nas obras e na presença de
Cristo», Acolher a palavra de Jesus é «acolher o próprio Reino». O germe e começo do
Reino é o «pequeno rebanho» (Lc 12, 32) daqueles que Jesus veio congregar ao seu
redor e dos quais Ele próprio é o Pastor. Eles constituem a verdadeira família de
Jesus.Aqueles que assim juntou em redor de si, ensinou uma nova «maneira de agir»,
mas também uma oração própria.
765. O Senhor Jesus dotoua sua comunidade duma estrutura que permanecerá até ao
pleno acabamento do Reino. Temos, antes de mais, a escolha dosDoze, com Pedro
como chefe. Representando as doze tribos de Israel, são as pedras doalicerce da
nova Jerusalém. Os Doze e os outros discípulosparticipam da missão de Cristo, do
seu poder, mas também da sua sorte. Com todos estes atos, Cristo prepara e

constrói a sua Igreja.
766. Mas a Igreja nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa
salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. «Tal começo
e crescimento da Igreja exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado
aberto de Jesus crucificado». Porque «foi do lado de Cristo adormecido na cruz
que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja». Assim como Eva foi formada
do costado de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração trespassado de
Cristo, morto na cruz.

A IGREJA – MANIFESTADA PELO ESPÍRITO SANTO
767. «Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para cumprir na terra, no dia de
Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para que santificas se continuamente a Igreja».
Foi então que «a Igreja foi publicamente manifestada diante duma grande multidão» e
«teve o seu início a difusão do Evangelho entre os gentios, por meio da pregação».
Porque é«convocação» de todos os homens à salvação, a Igreja é, por sua própria
natureza, missionária, enviada por Cristo a todas as nações, para de todas fazer
discípulos.
768. Para que a Igreja possa realizar a sua missão, o Espírito Santo «enriquece-a e guiaa com diversos dons hierárquicos e carismáticos». Pelo que a Igreja, enriquecida com os
dons do seu fundador e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de
humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar o Reino de Cristo e
de Deus em todos os povos, e constitui o germe e o princípio d este mesmo Reino na
terra».
A IGREJA – CONSUMADA NA GLÓRIA
769. «A Igreja [...] só na glória celeste alcançaráa sua realização acabada»,
quando do regresso glorioso de Cristo. Até esse dia, «a Igreja avança na sua
peregrinação por entre as perseguições do mundo e das consolações de Deus».

Vivendo na terra, ela tem consciência de viverno exílio, longe do Senhor e suspira
pelo advento do Reino em plenitude, pela hora em que «espera e deseja juntar-se
ao seu Rei na glória». A consumação da Igreja –e através dela, do mundo – na glória,
não se fará sem grandes provações. Só então é que «todos os justos, desde Adão,
"desde o justo Abel até ao último eleito", se encontrarão reunidos na Igreja universal
junto do Pai».

III. O mistério da Igreja
770. A Igreja está na história, mas, ao mesmo tempo, transcende-a.Só «com os olhos
da fé» é que se pode ver na sua realidade visível, ao mesmo tempo, uma realidade
espiritual, portadora de vida divina.

A IGREJA – AO MESMO TEMPO VISÍVEL E ESPIRITUAL
771. «Cristo, mediador único, constitui e continuamente sustenta sobre a terra, como um
todo visível, a sua Igreja santa, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual
difunde em todos a verdade e a graça». A Igreja é, simultaneamente:
– «sociedade dotada de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo»;
– «agrupamento visível e comunidade espiritual»;
– «Igreja terrestre e Igreja ornada com os bens celestes».
Estas dimensões constituem, em conjunto, «uma única realidade complexa, formada
pelo duplo elemento humano e divino».
É próprio da Igreja ser «simultaneamente humana e divina, visível e dotada de
elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, presente no
mundo e, todavia, peregrina; mas de tal forma que o que nela é humano se deve
ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação, e o
presente à cidade futura que buscamos».
«Humildade! Sublimidade! Tenda de Cedar e santuário de Deus; habitação terrena e

palácio celeste; casa de barro e corte real; corpo mortal e templo de luz; enfim, objeto
de desprezo para os orgulhosos e esposa de Cristo! Ela é morena mas bela, ó filhas de
Jerusalém; ela que, empalidecida pela fadiga e sofrimento dum longo exílio, tem, no
entanto, por ornamento a beleza celeste».
A IGREJA – MISTÉRIO DA UNIÃO DOS HOMENS COM DEUS
772. É na Igreja que Cristo realiza e revela o seu próprio mistério, como a meta do
desígnio de Deus: «recapitular tudo n'Ele» (Ef 1, 10). São Paulo chama «grande
mistério» (Ef 5, 32) à união esponsal de Cristo e da Igreja. Porque está unidaa Cristo
como a seu esposo, a própria Igreja, por seu turno, se torna mistério. E é contemplando
nela este mistério, que S. Paulo exclama: «Cristo em vós — eis a esperança da
glória!» (Cl 1, 27).
773. Na Igreja, esta comunhão dos homens com Deus pela «caridade, que não passa
jamais» (1Cor 13, 8), é o fim que comanda tudo quanto nela é meio sacramental, ligado
a este mundo que passa. «A sua estrutura está completamente ordenada à santidade
dos membros de Cristo. E a santidade aprecia-se em função do "grande mistério",
em que a esposa responde com a dádiva do seu amor ao dom do Esposo». Nesta
santidade que é o mistério da Igreja, Maria precede-nos todos como «a Esposa sem
mancha nem ruga». E épor isso que «a dimensão mariana da Igreja precede a su a
dimensão petrina».

A IGREJA – SACRAMENTO UNIVERSAL DA SALVAÇÃO
774. A palavra grega mysterionfoi traduzida em latim por dois termos: mysterium e
sacramentum. Na segunda interpretação, o termo sacramentum exprime
prevalentemente o sinal visível da realidade oculta da salvação, indicada pelo
termo mysterium. Neste sentido, o próprio Cristo é o mistério da salvação: «Nem há
outro mistério senão Cristo. A obra salvífica da sua humanidade santa e santificadora é
o sacramento da salvação, que se manifesta e atua nos sacramentos da Igreja (que as

Igrejas do Oriente chamam também «os santos mistérios»). Os sete sacramentos são os
sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo derrama a graça de Cristo , que é a
Cabeça, na Igreja que é o seu Corpo. A Igreja possui, pois, e comunica a graça
invisível que significa: e é neste sentido analógico que é chamada «sacramento».
775 «A Igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal e instrumento da íntima
união com Deus e da unidade de todo o gênero humano». Ser sacramento da união
íntima do homem com Deus, eis a primeira finalidade da Igreja. E porque a comunhão
dos homens entre si radica na união com Deus, a Igreja é, também, o sacramento
da unidade do gênero humano. Nela, esta unidade já começou, pois reúne homens «de
toda a nação, raça, povo e língua» ( Ap 7, 9). A Igreja é, ao mesmo tempo, «sinal e
instrumento» da plena realização desta unidade, que ainda há -de vir.
776. Como sacramento, a Igreja é instrumento de Cristo. «É assumida por Ele como
instrumento da redenção universal», «o sacramento universal da salvação», pelo qual o
mesmo Cristo «manifesta e simultaneamente atualiza o mistério do amor de Deus
pelos
homens». É o«projeto visível do amor de Deus para com a humanidade», segundo
o qual Deus quer «que todo o gênero humano forme um só povo de Deus, se una
num só Corpo de Cristo e se edifique num só templo do Espírito Santo».

A IGREJA – POVO DE DEUS,
CORPO DE CRISTO, TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO
I. A Igreja – Povo de Deus
781. «Em todos os tempos e em todas as nações foi agradável a Deus aquele que O teme
e pratica a justiça. No entanto, aprouve a Deus salvar e santificar os homens não
individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo -os em povo
que O conhecesse na verdade e O servisse na santidade. Foi por isso que escolheu Israel
para ser o seu povo, estabeleceu com ele uma aliança e instruiu-o progressivamente

manifestando-se a Si mesmo e os desígnios da Sua vontade na história desse povo, e
santificando-o para Si. Mas tudo isso aconteceu como preparação da Aliança nova e
perfeita, que seria concluída em Cristo [...]. Esta nova Aliança instituiu-a Cristo no
seu Sangue, chamando um povo, proveniente de judeus e pagãos, a juntar-se na
unidade, não segundo a carne, mas no Espírito».

AS CARACTERÍSTICAS DO POVO DE DEUS
782. O povo de Deus possui características que o distinguem nitidamente de todos os
agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história:
–é o povo de Deus: Deus não é propriedade de nenhum povo; mas adquiriu para
Si um povo constituído por aqueles que outrora não eram um povo: «raça eleita,
sacerdócio real, nação santa» (1 Pd 2, 9);
–vem-se a ser membro deste povo, não pelo nascimento físico, mas pelo
«nascimento do Alto», «da água e do Espírito» (Jo3, 3-5), isto é, pela fé em Cristo e
pelo Batismo;
–este povo tem por Cabeça Jesus Cristo (o Ungido, o Messias): porque a mesma
unção, o Espírito Santo, flui da Cabeça por todo o Corpo, este é o «povo
messiânico»;
– «a condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus: nos seus
corações, como num templo, reside o Espírito Santo»;
–«a sua lei é o mandamento novo, de amar como o próprio Cristo nos amou»; é a
lei «nova» do Espírito Santo;
–a sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. «Constitui para todo o gênero
humano o mais forte gérmen de unidade, esperança e salvação»;
–o seu destino, finalmente, é «o Reino de Deus, o qual, começado na terra pelo
próprio Deus, se deve dilatar cada vez mais, até ser também por Ele consumado no
fim dos séculos».

UM POVO SACERDOTAL, PROFÉTICO E REAL
783. Jesus Cristo é Aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e constituiu
«sacerdote, profeta e rei». Todo o povo de Deus participa destas três funções deCristo,
com as responsabilidades de missão e de serviço que delas resultam .
784. Ao entrar nopovo de Deus pela fé e pelo Batismo, participa-se na vocação
única deste povo: na sua vocação sacerdotal – «Cristo Senhor, sumo-sacerdote
escolhido de entre os homens, fez do povo novo «um reino de sacerdotes para o seu
Deus e Pai». Na verdade, pela regeneração e pelaunção do Espírito Santo, os
batizados são consagrados para serem uma casa espiritual, um sacerdócio santo.
785. «O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo»,
sobretudo pelo sentido sobrenatural da fé, que é o de todo o povo, leigos e hierarquia,
quando «adere indefectivelmente à fé transmitida aos santos de uma vez por todas»,
aprofunda o conhecimento da mesma, e se torna testemunha de Cristo no meio deste
mundo.
786. Finalmente, o povo de Deus participa na função real de Cristo. Cristo exerce a sua
realeza atraindo a Si todos os homens pela sua morte e ressurreição. Cristo, Rei e
Senhor do universo, fez-Se o servo de todos, pois «não veio para ser servido, mas para
servir e dar a vida como resgate pela multidão» (Mt 20, 28). Para o cristão, «reinar é
servi-Lo», em especial «nos pobres e nos que sofrem, nos quais a Igreja reconhece
a imagem do seu Fundador pobre e sofredor. O povo de Deus realiza a sua
«dignidade real» na medida em que viver de acordo com esta vocação de servir com
Cristo.
«De todos os regenerados em Cristo, o sinal da cruz faz reis, a unção do Espírito Santo
consagra sacerdotes, para que, independentemente do serviço particular do nosso
ministério, todos os cristãos espirituais no uso da razão se reconheçam membros desta
estirpe real e participantes da função sacerdotal. De fato, que há de tão real para uma

alma como governar o seu corpo na submissão a Deus? E que há de tão sacerdotal como
oferecer ao Senhor uma consciência pura, imolando no altar do seu coração as vítimas
sem mancha da piedade?».

II. A Igreja – Corpo de Cristo
A IGREJA É COMUNHÃO COM JESUS

787. Desde o princípio, Jesus associou os discípulos à sua vida. Revelou-lhes o mistério
do Reino: deu-lhes parte na sua missão, na sua alegria e nos seus sofrimentos. Jesus
fala duma comunhão ainda mais íntima entre Ele e os que O seguem: «Permanecei em
Mim como Eu em vós [...].Eu sou a cepa, vós os ramos» (Jo 15, 4-5). E anuncia uma
comunhão misteriosa e real entre o seu próprio Corpo e o nosso: «Quem come a minha
Carne e bebe o meu Sangue permanece em Mim e Eu nele» (Jo 6, 56).
788. Quando a sua presença visível lhes foi tirada, Jesus não deixou órfãos os
discípulos. Prometeu-lhes ficar comeles até ao fim dos tempos, e enviou-lhes o seu
Espírito. A comunhão com Jesus tornou-se, de certo modo, mais intensa:
«Comunicando o seu Espírito aos seus irmãos, por Ele reunidos de todas as nações,
constituiu-os seu Corpo Místico».
789. A comparação da Igreja com um corpo lança uma luz particular sobre a
ligação íntima existente entre a Igreja e Cristo. Ela não está somente reunidaà
volta d'Ele: está unificada n'Ele, no seu Corpo. Na Igreja, Corpo de Cristo, são de
salientar mais especificamente três aspectos: a unidade de todos os membros entre
si, pela união a Cristo; Cristo, Cabeça do Corpo; a Igreja, Esposa de Cristo.
«UM SÓ CORPO»
790. Os crentes que respondem à Palavra de Deus e se tornam membros do Corpo de
Cristo, ficam estreitamente unidos a Cristo: «Neste Corpo, a vida de Cristo difunde-se
nos crentes, unidos pelos sacramentos, dum modo misterioso e real, a Cristo sofredor e

glorificado», Isto verifica-se particularmente no Batismo, que nos une à morte e
ressurreição de Cristo, e na Eucaristia, pela qual, «participando realmente no Corpo de
Cristo», somos elevados à comunhão com Ele e entre nós.
791. Mas a unidade do Corpo não anula a diversidade dos membros: «Na
edificação do Corpo de Cristo existe diversidade de membros e funções. É o mesmo
Espírito que distribui os seus vários dons, segundo a sua riqueza e as necessidades dos
ministérios para utilidade da Igreja». A unidade do Corpo Místico produz e estimula a
caridade entre os fiéis: «Daí que, se algum membro padece, todos os membros sofrem
juntamente; e se algum membro recebe honras, todos se alegram». Em suma, a
unidade do Corpo Místico triunfa sobre todas as divisões humanas: «Todos vós
que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem
grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher; porque todos vós sois
um só, em Cristo Jesus» (Gl 3, 27-28).

«A CABEÇA DESTE CORPO É CRISTO»
792. Cristo «é a Cabeça do Corpo que é a Igreja» (Cl 1, 18). Ele é o Princípio da criação
e da Redenção. Elevado à glória do Pai, «tem em tudo a primazia» (Cl 1, 18),
principalmente sobre a Igreja, por meio da qual estende o seu reinado sobre tudo
quanto existe.
793. Une-nos à sua Páscoa: todos os membros se devem esforçar por se parecerem com
Ele, «até que Cristo Se forme neles» (Gl 4, 19). «É para isso que nós somos
introduzidos nos mistérios da sua vida [...], associados aos seus sofrimentos como o
corpo à cabeça, unidos à sua paixão para ser unidos à sua glória».
794. Provê ao nosso crescimento: afim de crescermos em tudo para Aquele que é a
Cabeça, Cristo distribui no seu Corpo, a Igreja, os dons e os serviços pelos quais
mutuamente nos ajudamos no caminho da salvação.
795. Cristo e a Igreja são, pois, o «Cristo total» (Christustotus). A Igreja éuna com

Cristo. Os santos têm desta unidade uma consciência muito viva:
«Congratulemo-nos, pois, e dêmos graças pelo facto de nos termos tornado não apenas
cristãos, mas o próprio Cristo. Estais a compreender, irmãos, a graça que Deus nos fez,
dando-nos Cristo por Cabeça? Admirai e alegrai-vos: nós tornamo-nos Cristo. Com
efeito, uma vez que Ele é a Cabeça e nós os membros, o homem completo é Ele e nós
[...]. A plenitude de Cristo é, portanto, a Cabeça e os membros. Que quer dizer: a
Cabeça e os membros? Cristo e a Igreja».
«Redemptornoster unam se personam cum sanctamEcelesiam, quamassumpsit,
exhibuit – O nosso Redentor apresentou-Se a Si próprio como uma única pessoa
unida à santa Igreja, que Ele assumiu».
«Caput et membra, quasi una persona mystica – Cabeça e membros são, por assim
dizer, uma só e mesma pessoa mística».
Uma palavra de Santa Joana d'Arc aos seus juízes resume a fé dos santos Doutores
e exprime o bom-senso do crente: «De Jesus Cristo e da Igreja eu penso que são
um só, e não há que levantar dificuldades a esse respeito».

A IGREJA É A ESPOSA DE CRISTO
796. A unidade de Cristo e da Igreja, Cabeça e membros do Corpo, implica também a
distinção entre ambos, numa relação pessoal. Este aspecto é, muitas vezes, expresso
pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo Esposo da Igreja foi preparado
pelos profetas e anunciado por João Baptista. O próprio Senhor Se designou como «o
Esposo» (Mc 2, 19). E o Apóstolo apresenta a Igreja e cada fiel, membro do seu Corpo,
como uma esposa «desposada» com Cristo Senhor, para formar com Ele um só Espírito.
Ela é a Esposa imaculada do Cordeiro imaculadoque Cristo amou, pela qual Se
entregou «para a santificar» (Ef 5, 26), que associou a Si por uma aliança eterna, e à
qual não cessa de prestar cuidados como ao Seu próprio Corpo.
«Eis o Cristo total, Cabeça e Corpo, um só, formado de muitos [...]. Quer seja a Cabeça

que fale, quer sejam os membros, é Cristo que fala: fala desempenhando o papel de
Cabeça (ex persona capitis), ou, então, desempenhando o papeldo Corpo (ex persona
corporis). Conforme ao que está escrito: «Serão os dois uma só carne. É esse um grande
mistério; digo-o em relação a Cristo e à Igreja» (Ef 5, 31-32). E o próprio Senhor diz no
Evangelho: «Já não são dois, mas uma só carne» (Mt 19, 6). Como vedes, temos, de
algum modo, duas pessoas diferentes; no entanto, tornam-se uma só na união esponsal
[...] «Diz-se "Esposo" enquanto Cabeça e "esposa" enquanto Corpo».

III. A Igreja – Templo do Espírito Santo
797. «O que o nosso espírito, quer dizer, a nossa alma, é para os nossos membros, o
Espírito Santo é-o para os membros de Cristo, para o Corpode Cristo, que é a
Igreja». «É ao Espírito de Cristo, como a um princípio oculto, que se deve atribuir
o fato de todas as partes do Corpo estarem unidas, tanto entre si como com a
Cabeça suprema, pois Ele está todo na Cabeça, todo no Corpo, todo emcada um
dos seus membros». É o Espírito Santo que faz da Igreja «o templo do Deus vivo» (2
Cor 6, 16):
«De fato, foi à própria Igreja que o dom de Deus foi con fiado [...]. Nela foi depositada
a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, arras da incorruptibilidade,
confirmação da nossa fé e escada da nossa ascensão para Deus [...]. Porque onde está a
Igreja, aí está também o Espírito de Deus; e onde está o E spírito de Deus, aí está a
Igreja e toda a graça».
798. O Espírito Santo é «o princípio de toda a ação vital e verdadeiramente salvífica em
cada uma das diversas partes do Corpo», Ele realiza, de múltiplas maneiras, a edificação
de todo o Corpo na caridade: pela Palavra de Deus, «que tem o poder de construir o
edifício» (At 20,32); mediante o Batismo, pelo qual forma o Corpo de Cristo; pelos
sacramentos, que fazem crescer e curam os membros de Cristo; pela «graça dada aos
Apóstolos que ocupa o primeirolugar entre os seus dons»; pelas virtudes que fazem agir
segundo o bem; enfim, pelas múltiplas graças especiais (chamadas «carismas») pelos
quais Ele torna os fiéis «aptos e disponíveis para assumir os diferentes cargos e ofícios

proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja».
OS CARISMAS
799. Extraordinários ou simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo
que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, ordenados como são para a
edificação da Igreja, o bem dos homens e as necessidades do mundo.
800. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe,
mas também por todos os membros da Igreja. De fato, eles são uma maravilhosa riqueza
de graças para a vitalidade apostólica e para a sant idade de todo o Corpo de Cristo;
desde que se trate de dons verdadeiramente procedentes do Espírito Santo e exercidos
de modo plenamente conforme aos impulsos autênticos do mesmo Espírito, quer dizer,
segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas.
801. Nesse sentido será sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum
carisma dispensa a referência e a submissão aos pastores da Igreja. «A eles compete, de
modo especial, não extinguir o Espírito, mas tudo examinar para reter o que é bom», de
modo que todos os carismas, na sua diversidade e complementaridade, cooperem para o
«bem comum»(1 Cor 12, 7)

