
Evangelizar a Partir da Cultura 
 
                                              1.                          “Evangelizar constitui, de facto, a  

alegria e a vocação própria da Igreja,  

a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar.” (EN 14) 

 
 
A urgência da evangelização, indissociável da experiência eclesial, revela-se, hoje, polarizada por um novo 
discurso acerca da necessidade de uma “Nova Evangelização”, em especial na Europa, face às 
transformações culturais, políticas, sociais e económicas. 
O Papa João Paulo II tem apelado, repetidamente, à reevangelização. A Igreja portuguesa quis aceitar este 
desafio, confirmado através de vários documentos. Na Carta Pastoral sobre o Laicado (1989, nº 16), dizem os 
bispos portugueses que «só é possível evangelizar-se Portugal, reevangelizando a cultura». E neste projecto 
contam, também, com os Movimentos da Acção Católica. Em 1984, nas Comemorações do Cinquentenário 
da Acção Católica, D. José da Cruz Policarpo, ao apontar qual o papel da Acção Católica nas igrejas de 
Portugal, definiu-o do seguinte modo: «Ao olhar as características da nossa sociedade actual e as 
dificuldades e exigências da missão da Igreja, convenço-me que é cada vez mais urgente e decisiva a 
intervenção dos leigos, autênticas presenças da Igreja e em nome da Igreja, apostolicamente organizados 
para a missão; convenço-me que se a Acção Católica, ou algo de muito parecido, não tivesse existido era 
urgente fundá-la; convenço-me que é urgente reinventá-la de novo, como fermento de fé, de paixão pelo 
evangelho e por Jesus Cristo, de dinamismo apostólico, de inserção corajosa na vida concreta dos homens.» 
Não podemos permanecer indiferentes a este projecto para a Igreja e à necessidade do diálogo plural. 
Queremo-nos participantes num debate alargado no interior do Movimento e na Igreja portuguesa, sobre o 
que pode significar hoje evangelizar, debate esse quase inexistente entre as diversas sensibilidades eclesiais. 
Pressentimos ser importante o discernir a partir da memória do Movimento, a partir da nossa experiência 
eclesial, quais os desafios que se colocam, hoje, à evangelização do meio estudantil. 
É a partir da espiritualidade do Movimento, profundamente incarnada na História e tomando por experiência 
primeira a profanidade enquanto lugar da existência da Igreja que somos, que sentimos o desejo de dizer o 
que entendemos por uma presença evangelizadora. 
A nossa reflexão teológica, integrando uma valoração positiva do dinamismo da laicidade e suas 
características próprias, como sejam a historicidade e a contingência, projecta-nos para um esforço de 
aprofundamento do significado de uma (nova) evangelização a partir da cultura, a partir de uma Igreja que 
aceite potenciar, na actual sociedade portuguesa, os valores da democracia e do pluralismo, que defenda o 
indivíduo nos seus direitos e sua consciência, e que respeite o valor da liberdade. 
 

2.                   “A Igreja tem necessidade, sempre, de ser evangelizada.” (EN 15) 

 
A história provoca-nos, gera em nós processos inimaginados de conscientização. Desafia-nos à invenção de 
novos percursos num tempo novo para uma história outra. 
Toda a história humana, para os cristãos, está envolvida pelo dinamismo e pelo impulso do Espírito. A história 
foi assumida por Cristo. Vive do influxo, da energia, da presença absoluta e gratuita do Espírito. Em Cristo 
Ressuscitado, Deus tornou-se irreversivelmente comprometido e presente na história. A experiência histórica 
contextualizada, o humano historicamente situado, passou a ser o lugar da vida teologal, da experiência 
relacional com Deus. «Esta história humana é, pois, a única maneira de chegar a Deus» (E. 
SCHILLEBEECKX, Deus futuro do homem [Salamanca 1971] p. 181). Não o encontramos à margem do real. 



A existência humana é em si mesma a expressão objectiva da autocomunicação absoluta de Deus, pelo 
Espírito, no humano, e, ao mesmo tempo, da resposta humana ao dom total de Deus. 
Isto quer dizer que a história com todas as suas implicações e condicionantes pode ser assumida numa vida 
teologal, ou seja, é lugar da nossa aproximação de Deus. A História é o lugar da Revelação, onde o 
Acontecimento-Deus se revela nos acontecimentos. 
A realidade a que chamamos “mundo”, na sua total profanidade, a mundaneidade, adquire um sentimento 
profundamente teológico. «Trata-se de pensar Deus a partir da categoria de acontecimento. Trata-se de 
meditar no acontecimento de um Deus que se manifesta nos acontecimentos da História e do Mundo, que se 
manifesta mais na alteridade do que na identidade, na diferença, na gratuidade e no excesso do que na 
imediatez da sua presença» (CLAUDE GEFFRÉ, El cristianismo ante el riesco de la interpretación. Ensaios 
de la hermenéutica histórica [Madrid 1984] p. 325). 
A história é uma única. A história do humano no mundo. Por isso, a Igreja não precisa de inventar a sua 
própria história, à margem dos acontecimentos, porque não há uma história da salvação paralela ou antitética 
em relação à história “normal”, universal, comum. A história da salvação é a salvação da História. Não 
existem portadores exclusivos da salvação presente na história. Por isso, tudo e todos na história são 
potenciais propiciadores da experiência da revelação. 
Valorizar os acontecimentos como lugar de epifania não significa, contudo, colocar em questão a autonomia 
da história. É respeitar a autonomia intrínseca do mundo, das suas leis próprias de construção da cidade. 
Pela fé, chave diversa de hermenêutica histórica, da única História que existe, quando os cristãos escutam 
numa atitude simultaneamente receptiva e crítica a verdade em gestação no interior da história, não ouvem 
uma voz estranha, de fora, mas a voz de Cristo vivo. Confrontam-se com Cristo Acontecimento. 
Na sequência do tempo e na trama da história os acontecimentos são portadores duma eficácia significativa, 
trazem uma dimensão profunda que está para além da sua significação imediata. Sem minimizar ou sublimar 
com qualquer interpretação de tipo espiritualista, tranquilizadora da perturbação provocada pelo imprevisto, 
pode reconhecer-se em cada acontecimento um “kairos", isto é, um tempo, um momento propício à realização 
da possibilidade da libertação no acontecer da Utopia do Reino.  
Sujeitos da história, realizamos o sentido ultimo que já se antecipa e se mostra concretamente dentro da 
história. Nomear o Acontecimento, presente na história, é tarefa cristã.  
A nossa diversidade de contextos históricos e culturais já vem impregnada de revelação, de Evangelho e de 
Deus. Daí que uma Igreja monologante fecharia os olhos à luz que a Humanidade apresenta, emite, 
transmite. 
A lgreja tem muito a aprender, como diz o Vaticano II «da história e da evolução da Humanidade» (Gaudium 
et Spes, nº 44). À Igreja é também proporcionada uma ajuda por todos aqueles que se afirmam seus 
opositores, se sentem adversários, ou se experimentaram perseguidores (cf.idem). 
A história evangeliza a Igreja. Obriga-nos à conversão, à mudança. Desinquieta-nos a voz de Deus na voz do 
tempo. Sempre, de novo nos evangeliza. Permanente e continuadamente desafia-nos a uma nova 
evangelização o Espírito que «dirige o curso da história […] renova a face da Terra, e está presente à 
evolução humana» (Octogessima Adveniens, nº 37). 
Neste processo de (nova) evangelização da lgreja, encontram-se, face a face, “revelação-palavra” e 
“revelação-acontecimento”. A partir do interior da realidade histórica, na sua continuada leitura crítica, 
explicitando o Acontecimento nos acontecimentos, protagonizando a antecipação do novo na acção e pela 
acção, evangelizamos e somos evangelizados. 

3. "O Reino está no vosso meio! O Reino foi aproximado" (Lc 17, 21; Mc 1, 25).  



 
«0 Espírito Santo é o agente principal de evangelização: é ele, efectivamente que impele para anunciar o 
Evangelho, como é ele que, no mais íntimo das consciências, leva a aceitar a Palavra da Salvação. Mas 
pode-se dizer igualmente que ele é o termo da evangelização: de facto, somente ele suscita a nova criação, 
humanidade nova que a evangelização há-de ter como objectivo, com a unidade na variedade que, a mesma 
evangelização intenta promover na comunidade cristã. Através dele, do Espírito Santo, o Evangelho penetra 
no coração do mundo, porque é ele quem faz discernir os sinais dos tempos – os sinais de Deus – que a 
evangelização descobre e valoriza no interior da história» (Evangelii Nuntiandi, nº 75). 
A humanidade nova, o objectivo da evangelização, já se experimenta espalhada nas culturas. Uma história 
outra, em gestação, está sendo suscitada, difusa no nosso processo histórico. 
Nas sociedades, na consciência, nos factos, no destino dos povos, sempre, pelas «sementes da Palavra» 
(Evangelii Nuntiandi, nº 53), na actuação do Espírito, na história, a partir dela, o Evangelho existe como 
realidade histórica. 
O missionário chega sempre atrasado: antes dele chegou o Espírito, já actuante dinamicamente nos 
processos culturais. «Deus-Trindade chega sempre antes que o missionário. O primeiro missionário e 
evangelizador é o próprio Deus-Trindade» (L. BOFF, Nova Evangelização na perspectiva dos oprimidos 
[Fortaleza 1991] p. 80). 
 
O mundo é, assim, reconhecido como o lugar do Evangelho. Poder-se-á, então, realizar a leitura da história 
no Evangelho e o esforço de ler o Evangelho na história. 

A evangelização não se dá fora da cultura. Nem o Evangelho se identifica com as culturas, mas identifica-se 
nas culturas. E a fé apresenta-se mais como atitude de encontro com o Acontecimento, do que como a 
apropriação de um credo. Ela é também o sentimento estético, descodificação e desejo de transformação da 
história, antes vivida como espiritualidade do Acontecimento do que como uma dogmática. 
O evangelizador «ou é um contemplativo e místico ou não será um missionário autêntico» (L. BOFF, loc. cit.). 
Esta dimensão contemplativa, na história, é a virtualidade da profunda é intensa inserção na mundaneidade, 
capaz de discernir o sacramento na história, e descodificar na leitura do meio a possibilidade do radicalmente 
novo tornado próximo. 

Experimenta-se, por consequência, uma marcada diferença entre a afirmada necessidade de «evangelizar a 
cultura» e a urgência de quem se sente desafiado a evangelizar a partir da cultura. Não se trata de implantar 
modelos, mas de potenciar o que a Trindade, os homens e as mulheres estão construindo de nova criação. 

O cristão não é «a alternativa a este mundo corrompido», a única possibilidade de salvação. Evangelizar a 
partir da cultura, discernir como viver a fé no diálogo reconhecedor da autonomia e da pluralidade da Cidade 
e das especificidades culturais, exige que os cristãos não se posicionem paralelos a nada, mas numa 
cidadania feita com outros, acolhendo o que o Espírito suscita em todos, tudo o que contribui para a 
realização da Utopia, a utopia do Reino de Deus.  

O ponto de partida da evangelização só pode ser a realidade concreta, em atitude de escuta do inesperado 
em cada momento, sujeitos da história procurando conferir-lhe um sentido, experimentando o confronto plural 
de valores e a diversidade de projectos, cúmplices da construção de um mundo mais humano, mais justo. 
A evangelização, muito mais do que uma estratégica, emerge corno uma atitude de vida, supõe um jeito de 
crer e querer a história, atitude de vida mais importante que a força do poder dos meios a utilizar (cf. Lc 9, 51-62; 

10,1- 9). 



Neste sentido, evangelização é uma experiência situada em contextos e meios específicos, acontecendo num 
comungar da vida e envolvimento na quotidianeidade, a partir duma espiritualidade utópica, tecendo laços 
com todos aqueles com quem estamos ensaiando protagonismos da transformação do meio que somos. 
Dizer a inculturação da fé é explicitar um processo de maturação feito de encontros e desencontros nas 
ambiguidades dos acontecimentos, cumplicidades de gentes, diálogos no plural e reconhecimento das 
diferenças em interacção – linguagens, projectos, memórias – perseguindo a arritmia dos cursos da história. 
 

4. "A Evangelização passa pelo testemunho do espírito de solidariedade e  

amor que nos anima. [...] Assim, em comunidade, face às interpelações do quotidiano, 

 aprofundamos as questões que se colocam à nossa experiência crente e celebramos o  

sentido pascal da nossa existência pessoal e colectiva. Consideramos dimensões 

fundamentais da evangelização a palavra anunciadora da libertação em Jesus Cristo e 

a transformação do mundo pela prática da justiça e da fraternidade, numa opção clara 

pelos mais pobres." (Linhas de identidade do MCE)  

 
É enquanto movimento da Igreja presente no meio estudantil que assumimos a nossa vocação 
evangelizadora e sentimos que é imperioso dizer o que significa hoje afirmá-la. Na fidelidade a uma memória 
activa permanentemente actualizada e prolongada no confronto com a nossa experiência quotidiana de 
estudantes cristãos, não podemos deixar de nos sentir interpelados por uma realidade dinâmica onde 
coexistem elementos de perenidade e de mudança.  
As instituições escolares, à imagem do conjunto da sociedade portuguesa, são cada vez mais secularizadas, 
plurais e democráticas, originando um esforço crescente de participação dos cidadãos. Esta é uma tendência 
cujo valor não cessamos de afirmar e que encontrarmos como fundamental no estabelecimento dos critérios 
que presidem à orientação dás práticas educativas e dos próprios conteúdos do ensino.  

Neste contexto, «os desafios que enfrentamos não nos exigem a procura de modelos alternativos ao Sistema 
Educativo e à sociedade que temos e em que vivemos. Mas cada vez mais nos apelam esforço de 
participação e de compromisso solidário nos espaços onde, com outros (animados por distintas referências) 
podemos construir relações sociais, democráticas e mais humanas», (Orientações do MCE 1990-1994)  

Com efeito, falar da nova evangelização não pode ser encontrar uma nova e mais atraente "embalagem" para 
um projecto de poder que promova quer a lógica da conquista cristã do espaço escolar quer a do 
arregimentamento dos católicos em grupo isolado e moralizador deste. 

Assim, entendemo-nos como evangelizadores sempre que tomamos como centro os excluídos, em particular 
aqueles que são marginalizados pelo próprio sistema educativo, sempre que estimulamos a emergência de 
fóruns alargados de debate onde de forma efectiva se confrontem diferentes perspectivas e expectativas, 
sempre que testemunhamos com a nossa própria vida a nossa crença no Cristo Ressuscitado.  

 
 

Equipa Nacional do MCE, 3 de Setembro de 1993 


