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Por isso, torna-se ainda mais atual o tema da fé
cristã para uma reflexão que desperte a 

consciência do itinerário de fé desejado por
Cristo, que é a própria Verdade, o Caminho e Vida 

(cf. Jo 10,10). 

SLIDE COPIADO. FALTA EXPLICAÇÃO
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Estamos diante de uma pluralidade de modelos de fé e, por
isso mesmo, faz-se necessário fortalecer a convicção naquilo
que acreditamos.

Quando questionada sobre sua fé, Marta responde a Jesus por
ocasião da morte de Lázaro (Jo 11,19-27): “Sim, Senhor, eu
creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que
devia vir ao mundo”.



9

As Diretrizes da Ação Evangelizadora no Brasil 2011-2015 afirmam
que estamos não apenas numa época de mudanças, mas numa
mudança de época (cf. n. 19), o que ocasiona tempos
desnorteadores, inclusive no âmbito da fé.

As pessoas são estimuladas a viver a fé de forma intimista, pois “já
não é mais a pessoa que se coloca na presença de Deus como
servo atento, mas é a ilusão de que Deus pode estar a serviço das
pessoas” (n. 22).
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Essa ideia errônea do cultivo da fé não se coaduna
com a proposta libertadora de Jesus, que não

pregou uma fé que deve esperar recompensas e 
soluções imediatas, mas o compromisso com o 

Reino de Deus, mesmo se necessário passar
pela cruz.
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É essa profunda crise que faz com que o homem
contemporâneo sinta necessidade de dar razões da 

sua fé. 

Sua intenção é fazer com que a Igreja ofereça uma vez
mais a oportunidade de todo cristão perceber a força

e a beleza da fé.
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Na atual conjuntura, nesse contexto majoritariamente
urbano, os cristãos que frequentam as igrejas são
pessoas muito diversas umas das outras, o que torna
a Igreja de hoje bem mais diversificada, em todas as
suas áreas pastorais, que no passado.
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Por isso, a necessidade de nova evangelização, com 
novo ardor e entusiasmo sempre renovado, capaz de 
levar o discípulo missionário a “sair ao encontro das 
pessoas, das famílias, das comunidades e dos povos

para lhes comunicar e compartilhar o dom do 
encontro com Cristo”
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Essa crise de fé atual atinge toda a sociedade.
Na Igreja, são muitos os agentes que não conhecem
profundamente sua própria fé.

Fora da Igreja, há tantos homens e mulheres sedentos do sagrado,
mas que não enxergam a necessidade da vida eclesial, pastoral,
discipular.

No campo da política e da cultura, um grande número de pessoas
vê a Igreja de forma negativa, como instituição arcaica e
ultrapassada.
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“Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma
grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com
uma Pessoa, que dá um novo horizonte à vida e, com isso,
uma orientação decisiva”


