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A Igreja na cidade só pode ser 
uma Igreja em saída!

1. Breve visão histórica 
2. Conceituações
3. A lógica urbana atual
4. A transmissão e a manutenção da fé
5. Presença sociotransformadora nas cidades
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Vaticano II
Gaudium et Spes (6, 43, 87)

 Aumento das cidades e do número de habitantes e da 
preferência pela vida nas cidades

 Consciência bem formada deve imprimir a lei divina na 
cidade

 Preocupação quanto ao êxodo rural
 Responsabilidade dos governos diante das mazelas sociais
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Medellín
◦Há um processo de transformação cultural e religiosa. A 

evangelização experimenta sérias dificuldades que se vêm 
agravando diante da explosão demográfica, das migrações 
internas... (Pastoral Popular 1) 

◦ Estímulo para a criação de centros urbanos nos meios rurais, que 
permitam o acesso da população camponesa aos bens da cultura, 
da saúde, do lazer, do desenvolvimento espiritual (Justiça, III, 14)
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Puebla
429ss
◦Passagem da cultura agrária para a urbano-industrial
◦Cidades são motor de uma nova civilização e lugares de 
estruturas inumanas
◦Novos problemas 
◦Desaconselha a criação de megalópoles
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Santo Domingo
◦Processo de urbanização está inserido na nova situação 
que desafia a todos.
◦Compreensão cultural do mundo urbano: uma nova 
cultura está sendo gestada.
◦Pastoral urbanamente inculturada
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Aparecida
509 ss
◦Produção de nova cultura: complexas transformações
◦Urbano é local da diversidade cultura urbana: 
multiculturalismo. 
◦Cristãos não mais na linha de frente da produção cultural
◦Cultura urbana se difunde para o mundo rural
◦Evangelização apegada a métodos antigos
◦Deus habita a (na) cidade (DAp 514)
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Evangelii Gaudium
71ss
1) Contemplar a cidade em lugar de a rejeitar (Deus habita 

a cidade)
2) Não se trata de criar a presença de Deus, mas de a 

descobrir.
3) Novas culturas, novas linguagens, novos sentidos.
4) Cristão não é mais o produtor dos sentidos para a vida 

nas cidades. 
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Evangelii Gaudium
5) Elemento religioso mediado por diferentes estilos de 

vida  Portanto, diferentes modos de viver a fé.
6) Marcas comuns a todos os estilos: solidariedade, 

fraternidade, bem comum, verdade e justiça
7) Aproveitar a criatividade que as cidades oferecem.
8) Atenção especial aos que lutam para sobreviver na 

cidade
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Advertências e certezas
1) Confusão terminológica
2) Bases muito variáveis
3) Necessário optar
4) O mundo está se tornando mais urbano
 As pessoas estão tendendo a residir cada vez mais cidades

 O mundo está se tornando uma cidade só

1950 30% 2015 54%
2000 47% 2050 66%
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Cidades?
1) O que são as cidades? Como compreender as cidades?
2) Terminologias:
 Metrópoles: 1 milhão de habitantes + 2 habitantes 

por m2 + monocentrismo
 Megalópoles ou megacidades: > 5 milhões de 

habitantes + > 2 habitantes por m2 + pluricentrismo
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Cidades?
Regiões Metropolitanas
= Área metropolitana: Áreas densamente povoadas + áreas de baixo 

povoamento + aglomerados industriais + diversidade de jurisdições + 
cidades satélites-dormitórios + migrações pendulares = fluxo de 
passageiros
Conurbações:
◦ Unificação da malha urbana de duas ou mais cidades. Em geral, são vários municípios 

vizinhos, onde as pessoas circulam para viver e/ou sobreviver. 
◦ Uma cidade cresce demograficamente, expandindo-se até eliminar os limites (rurais) 

com outra cidade.
◦ São cidades que se encostam umas nas outras, formando comunhão de vida 

migrações pendulares = fluxo de passageiros
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Grandes cidades no mundo
Posição Cidade População País

1 Xangai 17.836.133 China

2 Lagos 16.060.307 Nigéria

3 Karachi 13.969.284[ Paquistão

4 Istambul 13.907.015 Turquia

5 Mumbai 12.478.447 Índia

6 Moscou 12.111.194 Rússia

7 São Paulo 11.821.873 Brasil

8 Pequim 11.716.620 China

9 Cantão 11.185.600 China

10 Nova Délhi 11.007.835 Índia

Posição Cidade Densidade País

1 Nova Delhi 25.535 Índia

2 Mumbai 20.680 Índia

3 Karachi 19.032 Paquistão

4 Lagos 16.067 Nigéria

5 Pequim 8.563 China

6 São Paulo 7.772 Brasil

7 Xangai 6.845 China

8 Istambul 6.351 Turquia

9 Moscou 4.825 Rússia

10 Cantão 2.911 China
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Grandes cidades no Brasil:
CIDADE POPULAÇÃO

1 São Paulo 11.895.893
2 Rio de Janeiro 6.453.682
3 Salvador 2.902.927
4 Brasília 2.852.372
5 Fortaleza 2.571.896
6 Belo Horizonte 2.491.109
7 Manaus 2.020.301
8 Curitiba 1.864.416
9 Recife 1.608.488
10 Porto Alegre 1.472.482

CIDADE DENSIDADE km2

1. Fortaleza 513
2. São Paulo 489
3. Belo Horizonte 471
4. Recife 462
5. Natal 372
6. Curitiba 268
7. Salvador 258
8. João Pessoa 232
9. Porto Alegre 186
10.  Goiânia 120
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Grandes cidades do Paraná
CIDADE POPULAÇÃO
Curitiba 1 893 997
Londrina 553 393
Maringá 403 063
Ponta Grossa 341 130
Cascavel 316 226
São José dos Pinhais 302 759
Foz do Iguaçu 263 915
Colombo 234 941
Guarapuava 179 256
Paranaguá 151 829

CIDADE POPULAÇÃO
Araucária 135 459
Toledo 133 824
Apucarana 131 571
Pinhais 128 256
Campo Largo 125 719
Arapongas 116 960
Almirante Tamandaré 114 129
Umuarama 109 132
Piraquara 106 132
Cambé 104 592
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Urbano?
TOPOLÓGICO

DEMOGRÁFICO

INDUSTRIALISTA

INFRA-ESTRUTURAL

CULTURAL

“... para a Igreja não se trata tanto de 
pregar o Evangelho a espaços geográficos 
cada vez mais vastos ou populações 
maiores em dimensões de massa, mas de 
chegar a atingir e como que a modificar 
pela força do Evangelho os critérios de 
julgar, os valores que contam, os centros 
de interesse, as linhas de pensamento, as 
fontes inspiradoras e os modelos de vida 
da humanidade...” (EN 19)
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Urbano, Cidade, Rural?
Urbano ....... Cidade ...... Rural   
 =    ≠    X    <    >   
Urbano não é uma questão de ser ou não ser, mas de 

gradação. 
Importa verificar em que grau de urbanização determinado 

grupo se encontra.
Para facilitar a compreensão, é possível considerar três graus 

no processo de urbanização:
Pré-urbano  Industrial  Pós-industrial
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Classificar a realidade?
Pré-urbano  Urbano industrial  Urbano pós-
industrial
A realidade não é tão enquadrada assim.
Na prática, as características vêm misturadas e em 
graus diferentes em cada situação. 
Mas é necessário encontrar categorias para a 
compreensão da realidade.
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PRÉ INDUSTRIAL PÓS-INDUSTRIAL
Espaço Centrípeto Especializado Centrífugo
Tempo Limitado e a repetir A controlar Ilimitado e contínuo
Economia Subsistência e 

comércio
Produção industrial e 
comércio

Financeira e global

Política Sacralizada e 
gerontocrática

Ideológica Financeirizada

Cultura Grupo sobre o 
indivíduo

Grupos Individualização 
aguda

Pedagogia Assimilação, 
aceitação e 
repetição

Aprendizagem e criação Escolha

Religião Hegemônica Especializada A la carte 
Ontologia Uno Uno articula o múltiplo Múltiplo randômico

Lógica Estático Especialização Movimento ou 
mobilidade
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Uma pergunta: 

Qual dos três 
contextos é o melhor

para a ação 
evangelizadora?

Pré-urbano
Urbano Industrial

Urbano pós-industrial
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Cidades  inculturação?
1) Anunciar o Evangelho de modo inteligível à mentalidade de quem ouve o 

anúncio,

2) possibilitando vivências do Evangelho inteligíveis à mentalidade de quem 
acolhe o anúncio,

3) encarnando-se em cada mentalidade,

4) valorizando os sinais do Reino de Deus já presentes,

5) sem, no entanto, perder a força da interpelação escatológica, 

6) colaborando para recompreensão da totalidade da vida à luz da Revelação, 

7) e aceitando que a(s) cultura(s) questione(m) as compreensões que o agente 
evangelizador tem do Evangelho.
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A transmissão e a manutenção da fé
PRÉ-URBANO URBANO PÓS-INDUSTRIAL AGUDO

Endoculturação  Evangelização Ruptura entre os processos de inserção
cultural e evangelização

Catecumenato social Descatecumenização: escolha quando
adulto

Transmissão pela família Ofertas nos shoppings reais e virtuais
Peso institucional Gurucização
Instituições mantenedoras e 
reguladoras

Empórios de serviços religiosos

Moral e sacramentos Querigma e encontro pessoal com Jesus
Cristo e a comunidade eclesial

Implícito Explícito
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A pessoa religiosa
PRÉ-URBANO URBANO PÓS-INDUSTRIAL AGUDO

Fiel Peregrino (Pirata), freguês, cliente
Adesão definitiva Mudança contínua
É Está
Herdeiro Convertido
Impermeabilidade Bricolagem
Prática obrigatória Prática voluntária
Prática contínua e repetitiva Prática momentânea e ocasional
Regência pela instituição reguladora Autonomia da escolha individual
Estabilidade territorial Flexibilidade territorial: transterritorialidade.
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Jesus Cristo
1) A experiência cristã passa necessariamente pelo 

encontro pessoal com Jesus Cristo, presente na 
comunidade eclesial.

2) Mecanismos de defesa nas culturas: capacidade de 
reciclar tudo a partir dos eixos de compreensão 
(cooptação). 

3) Existe, em consequência, um Jesus Cristo urbano, 
isto é, uma concepção de Jesus Cristo que atenda às 
expectativas urbanas, sem, todavia, interpelar o que 
não corresponde ao Reino de Deus. 
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Jesus Cristo
4) Esta concepção tem o rosto do mercado: Jesus 

Cristo do consumo pessoal e imediato, através 
principalmente das curas e prodígios  Perigo da 
taumaturgia absoluta.

5) Aparecida: 12, 41 e 549 “Não temos de dar nada 
como pressuposto e descontado. Todos os batizados 
são chamados a recomeçar a partir de Jesus Cristo”.

6) Iniciação e reiniciação contínuas à vida cristã: CTRL 
+ ALT + DEL  Postura catecumenal contínua

7) O caminho se encontra na experiência eclesial
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A Igreja
Paróquias? (DAp 170)

 Incapacidade de suscitar e alimentar uma autêntica 
experiência cristã.

 Prestadoras de serviços tradicionais, usuais, porém 
reconfigurados urbanamente

 Oferecem efetiva experiência comunitária a apenas um 
pequeno grupo em torno do padre. Os demais ficam à 
mercê dos serviços prestados.
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A Igreja
DAp 395:

Conversão pastoral → abandono das estruturas ultrapassadas que já não 
favoreçam mais a transmissão da fé.

CNBB Doc. 100:

Paróquias no Brasil: Dificuldade de estabelecer um perfil único em virtude 
da diversidade de situações. 

Cada realidade local apresenta uma configuração específica: alguns estão 
mais e outros, menos no processo. 

No entanto, o processo é real, global e inevitável.
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Territorialidade eclesial?

1) A que paróquia você pertence? 
2) Território físico ≠ Território socialmente significado
3) Territorialidade ≠ Pertença
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Territorialidade eclesial?
4) Pré-urbano: território (físico ↔ social) = pertença
5) Urbano pós-industrial: mobilidade (físicos/virtuais ↔ sociais)
6) Paróquias centrípetas: incapazes de responder sozinhas à 

questão da pertença.
7) Surgimento de experiências de pertença multiterritorial 

centrífuga.
8) A paróquia com território fixo e estável é questionada pela 

experiência de comunidades ambientais não delimitadas pelo 
espaço geográfico.
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Territorialidade eclesial?
1) Incapacidade do modelo da simples divisão territorial atender 

satisfatoriamente a todas as situações.
2) Capilarização e alargamento
3) Necessidade de se estabelecerem os dois modelos:
 Pertença ↔ território centrípeto = comunidades territoriais
 Pertença ↔ território centrífugo = comunidades ambientais 
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Comunidade de comunidades?
1) Como cria-las? Como fundar? Onde fundar?
2) Como alimentar tantas pequenas comunidades se, na maioria 

das vezes, existe apenas um único padre?
3) Pequenas comunidades ou pastorais e movimentos?
4) Como compreender o papel da matriz paroquial numa paróquia 

construída em rede de comunidades?
5) Como articular pastoralmente paróquias territoriais e 

movimentos ou novas comunidades que circulam livremente 
entre as paróquias?
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As cinco urgências
1) Estado permanente de missão
2) Iniciação à vida cristã

3) Animação bíblica da vida e da pastoral
4) Rede de comunidades (serviços e ministérios)
5) Serviço da vida plena para todos

IGREJA 
EM 

SAÍDA
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Serviço à vida na cidade
1) Pobreza, marginalização, exclusão 
2) Violência, conflitos, agressividade

3) Acesso à moradia: o desafio do solo urbano
4) Transporte e mobilidade
5) Desigualdade na distribuição dos recursos públicos (saúde e 

educação)

6) Trabalho e geração de renda
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Serviço à vida na cidade
1) Lixo
2) Saneamento
3) Água potável acessível
4) Poluição industrial
5) Desmatamento, destruição da proteção das 

encostas, deslizamentos
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Algumas questões específicas
1) O direito à cidade: a cidade pertence a quem?
2) Massa ou comunidade?
3) Centros históricos e sua revitalização
4) Condomínios fechados
5) Ecumenismo, diálogo inter-religioso
6) Correr atrás da cidade
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