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1. Boas Vindas

2. Apresentação do conteúdo

3. Conteúdo: A FÉ COMO 
INSTRUMENTO DE MUDANÇA.  
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• É toda atividade que influencia no processo social.
• É organização da “pólis” = cidade, sociedade
• Temos dois níveis de política:

1. Como participação na vida social, no nível da “sociedade civil”
(corresponsabilidade)

2. Como luta pelo poder do Estado, seja para conquistá-lo (partidos,
movimentos...), seja para exercê-lo (governo). Esse é o nível da “sociedade
política”
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Fides et Ratio, “a fé e a razão constituem como que as duas
asas pelas quais o espírito humano se eleva para a
contemplação da verdade”, ressaltando com isso que a
necessidade de cultivar a fé se fundamenta na busca da
verdade.

O grande desejo do ser humano é a realização e a felicidade.
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A busca de sentido para a vida e de transcendência também
muitas vezes se reduz à ilusão do consumismo, do poder, do
prazer e de coisas materiais, que, transformados em absoluto,
tendem a produzir frustração, dentre outros problemas.

A cada dia também cresce o número de pessoas que se
declaram sem religião e que vivem sua religiosidade ao seu
modo.
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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). 
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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”.
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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.


