
É desejo ardente do Santo Padre Bento XVI que o Ano da Fé 

suscite, em todo crente, o anseio de confessar a Fé 

plenamente e com renovada convicção, com confiança e 

esperança; a celebração da Fé seja intensificada, sobretudo, 

na Eucaristia; o testemunho de vida dos crentes cresça na 

sua credibilidade; descubra-se novamente os conteúdos da 

Fé professada, vivida e rezada; e que se reflita sobre o 

próprio ato com que se crê (cf. PF, 9).  

  Outra recomendação paternal de Bento XVI é a de 

que façamos do Credo uma oração diária, para não 

esquecermos o compromisso assumido com o nosso batismo 

(cf. ibidem). 

 Quando da ordenação diaconal, ao entregar o 

Livro dos Evangelhos ao recém-ordenado, o Bispo 

diz:  

“Transforma em fé viva o que leres, 

ensina aquilo que creres  

e procura realizar o que ensinares”. 

 



 A fé cristã ou é eclesial, isto é, comunitária, ou não é 

cristã.  

A eclesialidade da fé e a fidelidade à Igreja já não são 

vistas pelos cristãos de hoje como “óbvias” e “evidentes”.  

 É urgente buscar e encontrar respostas aos novos 

desafios com os quais, nós cristãos, nos defrontamos hoje.  

 É possível um cristão não eclesial? (cf. Álvaro Barreiro, 

SJ, Igreja, Povo santo e pecador, Loyola, SP, 2001, pg. 11).  

 Somente na comunidade de fé, que é a Igreja, podem 

ser acolhidos e compreendidos, conservados e transmitidos, 

vividos e testemunhados, na fidelidade à experiência 

original, o Evangelho de Jesus e o Jesus dos Evangelhos 

(ibidem, pg. 35).  

 Não há acesso ao Jesus terrestre a não ser através do 

Cristo da fé. E não há acesso ao Cristo da fé nem ao Jesus 

histórico, inseparável Dele, isto é, não há acesso a Jesus 

Cristo, a não ser através do querigma da Igreja, através da 

Igreja que O anunciou e continua a anunciá-Lo. O centro 



da fé cristã é uma pessoa cujo nome é uma profissão de fé: 

“Jesus Cristo” (ibidem). 

 “Não obstante toda escuridão e todo pecado que há 

na Igreja, em nenhum outro lugar “Jesus” brilha mais 

claramente do que no testemunho justamente dessa Igreja. 

Por isso, a afirmação de Jesus e a adesão a “Jesus” só pode 

ser realizada em última análise como ‘permanência na 

Igreja’” (ibidem pg. 37). 

 A fé cristã é uma experiência pessoal de encontro com 

Deus e de acolhida do dom de Deus.  

O acolhimento desse dom, porém, nunca pode ser reduzido 

a uma experiência individualista, pois a fé não só é 

recebida através da Igreja, como é também professada e 

aprofundada na comunidade eclesial. Uma fé não eclesial 

não é fé cristã. 

 Acolhido pessoalmente no seio da comunidade cristã, o 

dom da fé é recebido para a própria salvação e para ser 

transmitido aos outros no espaço e no tempo, porque uma 

fé que não é transmitida morre (ibidem pg. 45).  



 A Igreja é “a comunidade dos fiéis”, a comunidade 

formada por todos os que, ao ouvirem a palavra 

reveladora da salvação de Deus em Jesus Cristo, acolhem-

na na obediência da fé: “porque nós cremos, nós somos um” 

(Santo Agostinho).          

 

 


