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INTRODUÇÃO  

─   Necessidade de tomar consciência do que somos, para nos renovarmos  e 

servir melhor aos irmãos. 

1. Tomar consciência do que somos 

─   A partir da nossa identidade carismática. Sentido dos carismas. 

─   O carisma do Carmelo expressado na Regra: 

 Viver em obséquio de Jesus Cristo 

 Meditar dia a dia na lei do Senhor 

 Celebrar diariamente a liturgia, em comum  

 Revestir-se da armadura de Deus: da fé, da esperança e do amor 

 Viver a comunhão de vida com solicitude fraterna, com a comunhão de 

todos os bens 

 Cultivar a oração assídua em um ambiente de solidão, silêncio e vigilância 

evangélicas.  

  

2. Para renovar-nos 

 Vivemos em uma mudança de época caracterizada pela secularização, 

liberalização e globalização. É preciso levar em conta os sinais dos tempos 

e dos lugares. 

 

 Vivemos na América Latina e no Caribe e encontramos no Documento da 

V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e Caribenho, 

celebrada em Aparecida, Brasil, em 2007, uma visão analítica desta 

realidade. Podemos sintetizá-la assim: 

 



A. O método de análise: ver, julgar e agir – Antes de tudo, é preciso dizer que 

Aparecida recuperou  o método usado em Medellin e em Puebla e que havia 

sido relegado no Documento de Santo Domingo. Efetivamente, as três partes do 

Documento são: A vida de nossos povos hoje (primeira parte): Ver; A vida de 

Jesus Cristo nos discípulos missionários (segunda parte): Julgar; e A vida de 

Jesus Cristo para nossos povos (terceira parte): Agir.   

 

B. A partir de uma sociedade globalizada: A visão da realidade sócio-cultural de 

nossos povos aparece de maneira relevante na primeira parte, mas também torna 

a aparecer, direta ou indiretamente, em outros capítulos. Aparecida coloca, 

acertadamente a análise da nossa realidade dentro do grande fenômeno da 

globalização, que impacta “a cultura, a economia, a política, as ciências a 

educação, o esporte, as artes e também, naturalmente, a religião” (nº 35). 

Quando se examina esta realidade é preciso evitar perspectivas unilaterais como 

a econômica, a política, a científica. Deve-se reconhecer a complexidade do 

fenômeno da globalização e ter em conta todos os seus sentidos intimamente 

entrelaçados. É importante separá-los para poder compreender melhor os 

desafios que apresenta. 

 

   

1. A situação sócio-cultural (n
os

 43 – 59) 

 

a. Uma mudança de época – A globalização impacta, primeiramente, o âmbito 

sócio-cultural. O modo de viver a cultura e de inserir-se nela está condicionado 

por esta mudança de época. Dissolve-se a concepção integral do ser humano, sua 

relação com o mundo e com Deus. Favorece a subjetividade individual, que traz 

consigo também a inconsistência e instabilidade junto com a afirmação 

exasperada de direitos individuais e subjetivos. A ciência e a técnica são postas 

exclusivamente a serviço do mercado, com os únicos critérios da eficácia, 

rentabilidade e do funcional. Isto propicia uma nova colonização cultural por 

imposição de culturas artificiais, desprezando as locais.  

 

b. Riqueza da diversidade cultural – Dentro deste marco Universal é preciso 

aceitar, que na América Latina e no Caribe, existe a riqueza de uma dversidade 

cultural. Estão presentes culturas indígenas, afro-americanas, mestiças, 

campesinas, urbanas e suburbanas com suas características peculiares (cf. nº56). 

Estas culturas coexistem em condições desiguais com a chamada cultura 

globalizada. Elas exigem reconhecimento e oferecem valores que constituem 

uma resposta aos antivalores da cultura que se impõem através dos meios de 

comunicação de massa: comunitarismo, valorização da família, abertura à 

transcendência e à solidariedade. 

 



c. Situação precária da mulher – Aparecida insiste na urgência, do ponto de vista 

cultural, da situação precária que afeta a dignidade de muitas mulheres 

“submetidas a múltiplas formas de violência, dentro e fora de casa: trafico, 

violação, escravização e assédio sexual; desigualdades na esfera do trabalho, da 

política e da economia... exploração publicitária[...]” (nº 48). A ambição do 

consumo descontrola o desejo de crianças, jovens e adultos. Especialmente as 

novas gerações que crescem na lógica do individualismo pragmático e narcisista. 

 

d. Aspectos positivos da mudança cultural – Entre os aspectos positivos desta 

mudança cultural, aparece o valor fundamental da pessoa, de sua consciência e 

experiência, a busca do sentido da vida e a transcendência. Aqui surge o desejo 

de encontrar-se com os outros e compartilhar vivências como uma maneira de 

dar a si mesmo uma resposta. Porém, junto com a ênfase na responsabilidade 

individual, nega-se às maiorias o acesso aos bens que constituem elementos 

básicos para viver como pessoas. (nº 54). 

 

2. A situação econômica  

 

a. O deus-dinheiro – O Documento de Aparecida inicia o nº 62 assinalando que a 

globalização é conduzida por uma tendência que privilegia o lucro e segue uma 

dinâmica de poder e de riquezas em mãos de poucos. Não somente os recursos 

físicos e monetários, mas, principalmente, os da informação. Isto leva à exclusão 

dos que não estão suficientemente capacitados e informados, aumenta as 

desigualdades e mantém na pobreza uma multidão de pessoas. Em seguida, 

convida a contemplar os rostos daqueles que sofrem pobreza material ou moral e 

são excluídos da sociedade. Fala também, das novas pobrezas e faz ver que são 

fruto, sobretudo, de uma globalização sem solidariedade. Os excluídos não são 

somente “explorados”, mas “sobrantes” e “descartáveis”. 

 

b. A ambição do lucro - Coloca-se em relevo o fato de que as instituições 

financeiras e as empresas transnacionais se fortalecem ao ponto de subordinar as 

economias locais, sobretudo debilitando os Estados. Subordinam a preservação 

da natureza ao desenvolvimento econômico, danificando a biodiversidade, com 

o esgotamento das reservas de água e de outros recursos naturais, com a 

contaminação do ar e da mudança climática. A atual concentração de renda e 

riqueza se dá, principalmente, pelos mecanismos do sistema financeiro. É 

também alarmante o nível de corrupção nas economias que envolvem, tanto o 

setor público, como o setor privado, e a vincula, em algumas ocasiões, com o 

narcotráfico (nº 66). 

 

c. Marginalização e pobreza – A população economicamente ativa da região 

encontra-se afetada pelo subemprego (42%) e o desemprego (9%) e quase a 



metade está empregada em trabalho informal. O trabalho formal se realiza em 

situações de injustiça: salários baixos e desproteção no campo da seguridade 

social, que não permite uma vida digna. Os campesinos, em sua maioria, sofrem 

por causa da pobreza, por não terem acesso à terra própria, enquanto existem 

grandes latifúndios. Isto obriga à migração e à itinerância, dentro ou fora de 

seus próprios países. Dá-se, também, um vergonhoso trafico de pessoas, que 

inclue a prostituição, até mesmo de menores. 

 

 

3. A dimensão sócio-política –  

 

a. Desenvolvimento da democracia participativa – No sócio-político constata-se 

um certo progresso democrático, ainda que haja diversas formas de regressão 

autoritária por via democrática, às vezes com aspecto neo-populista. Está se 

fortalecendo a democracia participativa com a irrupção de novos atores sociais: 

indígenas, afro-americanos, mulheres, profissionais, classe média, setores 

marginalizados organizados. Notam-se esforços nos Estados para definir e 

aplicar políticas públicas nos campos da saúde, educação, seguridade alimentar, 

previsão social, acesso à terra e à moradia, criação de empregos e leis que 

favorecem as organizações solidárias (n
os

 74 – 75) 

 

b. O flagelo da corrupção – Por outro lado, continua a corrupção na sociedade e 

no Estado. A vida social, em convivência pacifica, está se deteriorando 

gravemente em muitos países latino-americanos e caribenhos pela violência, 

roubos, assaltos, seqüestros, assassinatos. Aumenta o crime organizado, o 

narcotráfico, os grupos paramilitares. Alguns Parlamentos ou Congressos 

Legislativos aprovam leis injustas, contrariando os direitos humanos. Não se 

respeita a ecologia. A natureza tem sido e continua sendo agredida por interesses 

econômicos (n
os 

77, 78 e 79). 

 

c. Aspectos positivos – Na América Latina e no Caribe aprecia-se uma crescente 

vontade de integração regional, com acordos multilaterais. Também é positiva a 

globalização da justiça no campo dos direitos humanos e dos crimes contra a 

humanidade (nº 82). 

  

4. Os povos indígenas e afro-americanos –  

 

a. Exclusão e desaparecimento de culturas – Constata-se que os indígenas e 

afroamericanos são “outros” diferentes que exigem respeito e reconhecimento. 

A sociedade tende à menosprezá-los, desconhecendo sua diferença. Sua situação 

social está marcada pela exclusão e pela pobreza. Estão ameaçados em sua 

existência física, cultural e espiritual. Sofrem grandes ataques em sua identidade 



e sobrevivência. Sua progressiva transformação cultural provoca um rápido 

desaparecimento de algumas línguas e culturas. A migração, forçada pela 

pobreza, está influenciado profundamente na mudança de costumes, de relações, 

e inclusive de religião (nº 89 – 90). 

 

b. Valores das culturas indígenas e afro-americanas – Por outro lado, os 

indígenas e afro-americanos emergem agora na sociedade e na Igreja, com seus 

valores de abertura a Deus, apreço à família, sentido de solidariedade. A 

realidade latino-americana conta com comunidades indígenas e afro-americanas 

muito vivas, que contribuem e participam ativa e criativamente na construção 

deste continente      (n
os

 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97). 

  

5. Servir melhor a nossos irmãos –  

 

* Temos que viver nossa espiritualidade encarnados em nossa realidade. De 

maneira especial, Aparecida nos oferece linhas para realizar isto nos Capítulos 4 a 

6 (n
os

 129 a 275).  

* Assinala-se a vocação de todos à santidade e a importância do seguimento 

de Jesus, animados pelo Espírito, para testemunhar o evangelho da vida. A 

espiritualidade dos discípulos e missionários de Cristo deve ser trinitária. 

Sobressaem: a riqueza da vida sacramental, a necessidade da oração, a leitura e 

meditação da Escritura, a comunhão na Igreja. Maria é apresentada como discípula 

e missionária.  

* É importante reler com fidelidade creativa nossa espiritualidade à luz da 

Regra, de nossos Santos e da realidade em que vivemos, que nos aponta o 

Documento de Aparecida. 

 

 

I – PARTIR DE UMA ESPIRITUALIDADE ENCARNADA NA REALIDADE 

 

1. Conceito de espiritualidade –  

 

─ É um estilo de viver a vida cristã, que é vida “em Cristo” e “segundo o 

Espírito”, que se acolhe pela fé, se expressa no amor e se vive na esperança. 

 

─ Falar de espiritualidade não é, portanto, falar de uma parte da vida, senão de 

toda a vida, incluindo a ação sob o impulso do Espírito Santo. 

 

─ A referência primordial da espiritualidade cristã é Jesus, a conversão a Ele, 

e seu seguimento. 

 

─ Uma só é a vida cristã e muitas as espiritualidades. 



2. Espiritualidade Carmelitana –  

 

─ A Espiritualidade Carmelitana fundamenta suas raízes na experiência dos 

primeiros monges que habitaram o Monte Carmelo. Esta experiência se 

expressou, mais adiante, nos escritos da tradição da Ordem, em primeiro lugar 

na Regra de Santo Alberto. Esses elementos foram relidos por Santa Teresa de 

Jesus e São João da Cruz. Na vivencia e reflexão pós-conciliar sobre sua 

espiritualidade, o Carmelo destacou especialmente: 

 

─ a experiência do Deus Vivo e o seguimento de Jesus. 

 

─ a escuta orante da sua Palavra. 

 

─ o empenho profético. 

 

─ a devoção a Maria vista como Mãe, Irmã e Modelo. 

 

3. A mensagem da V Conferência Geral aos povos da América Latina e do 

Caribe. 

 

─ Dois dias antes da conclusão da V Conferência Geral do Episcopado latino-

americano e do Caribe, a assembléia aprovou uma mensagem aos povos 

desta região do mundo. Nela depois de apresentar Jesus como caminho, 

verdade e vida e de recordar a exigência de segui-lo como discípulos, fala 

do discipulado missionário a serviço da vida, para ajudar a formar um 

continente da Vida, do Amor e da Paz. 

 

─ A mensagem conclui com estas palavras: “Em Medelliu e em Puebla, 

terminamos dizendo “CREMOS”. Em Aparecida, como o fizemos em Santo 

Domingo, proclamamos com todas as nossas forças, “CREMOS E 

ESPERAMOS”. Esperamos... Ser uma Igreja viva, fiel e acreditável, que se 

alimenta na Palavra de Deus e na Eucaristia. Viver nosso ser cristão com 

alegria e convicção como discípulos-missionários de Jesus Cristo. Formar 

comunidades vivas que alimentem a fé e impulsionem a ação missionária. 

Valorizar as diversas organizações eclesiais em espírito de comunhão. 

Promover um laicato maduro, co-responsável com a missão de anunciar e 

fazer visível o Reino de Deus. Dar impulso à participação ativa da mulher 

na sociedade e na Igreja. Manter com renovado esforço, nossa opção 

preferencial e evangélica pelos pobres.  

 

─ Acompanhar os jovens em sua formação e busca de identidade, vocação e 

missão, renovando nossa opção por eles. Trabalhar com todas as pessoas de 



boa vontade na construção do Reino. Fortalecer com audácia a pastoral da 

família e da vida. Valorizar e respeitar nossos povos indígenas e afro-

descendentes. Avançar no diálogo ecumênico “para que todos sejam um”, 

como também no diálogo inter-religioso. Fazer deste continente um modelo 

de reconciliação, de justiça e de paz. Cuidar da criação, casa de todos, em 

fidelidade ao projeto de Deus. Colaborar na integração dos povos da 

América Latina e do Caribe. Que este Continente de Esperança também seja 

o Continente do Amor, da Vida e da Paz!” 

 

II – NOSSA MISSÃO: COMPROMETER-NOS A TESTEMUNHAR E 

ANUNCIAR UMA ESPIRITUALIDADE ENCARNADA NA REALIDADE 

COMO FONTE DE COMPROMISSO E DE SERVIÇO. 

 

No Carmelo, os diversos elementos da espiritualidade cristã são vividos com 

matizes particulares que, por sua vez, devem encarnar-se em nossa realidade latino 

americana. Na formação dos discípulos missionários e no trabalho pastoral, nossa 

espiritualidade pode e deve dar contribuições significativas. O Documento de 

Aparecida nos apresenta desafios que põem em jogo nossa criatividade e 

compromisso como carisma na Igreja. 

É importante que tenhamos presente as orientações que nos dá Aparecida 

para poder dar nossa contribuição como Carmelitas, para que nossos povos, em 

Jesus, tenham vida. 

Ao dirigir um olhar para a realidade da America Latina e do Caribe, o 

Documento de Aparecida constata que existe, “como reação ao materialismo, uma 

busca de espiritualidade, de oração e de mística que expressa a fome e sede de 

Deus”
1
. 

Sabemos que não pode existir um trabalho evangelizador que não tenha como 

ponto de partida uma experiência de Deus, uma aceitação vital da mensagem de 

Jesus Cristo e uma abertura à ação do Espírito, quer dizer, uma espiritualidade. Não 

se trata de transmitir uma doutrina ou uma série de ensinamentos, senão uma 

experiência profunda da Boa Nova. Por isso estão sempre unidas a espiritualidade, 

a pastoral e a teologia. O Documento de Aparecida, propõe, direta ou 

indiretamente, uma espiritualidade como compromisso com o seguimento de Jesus 

e fonte de ação missionária. De maneira especial dedica uma parte do capítulo 

sexto que explica o itinerário formativo dos discípulos missionários e o intitula 

Uma espiritualidade trinitária do encontro com Jesus Cristo (n
os

 240 – 275). 

Ainda, em outros muitos lugares alude-se à espiritualidade como origem e meta da 

ação evangelizadora.  

Um conceito unitário da espiritualidade nos ajuda a evitar o perigo de 

entender a espiritualidade de forma dicotômica, como se tratasse de algo anterior à 

ação e separado da mesma. Isto converteria a espiritualidade em um espiritualismo 



desencarnado que, vivida a partir desta perspectiva, não diz nada ao homem e à 

mulher de hoje. É importante, por isso, partir do conceito de espiritualidade como 

um estilo ou forma de viver a vida cristã, que é vida “em Cristo” e “no Espírito”, 

que se acolhe pela fé, se expressa no amor e se vive na esperança. Falar de 

Espiritualidade não é, portanto, falar de uma parte da vida, senão de toda a vida. É 

referir-se a uma qualidade que o Espírito imprime em nós. É tratar também da ação 

sob o impulso do Espírito Santo. A referência primordial da espiritualidade cristã é 

Jesus; a conversão a ele e a seu seguimento. 

Este modo de enfocar a espiritualidade responde melhor à revelação bíblica. 

Nela se tem uma visão unitária do ser humano, que vive sob a ação constante de um 

Deus presente e próximo, que o questiona e interpela em todas as circunstâncias. 

Podemos também afirmar que, deste modo, se compreende melhor a unidade da 

vida cristã em todas as épocas, culturas e situações existenciais. Ao mesmo tempo 

nos damos conta da necessidade de uma abertura à diversidade, fruto de 

circunstâncias diferentes que pedem singularidades e encarnações particulares. Não 

se vive a espiritualidade à margem da história, mas, dentro dela. 

A espiritualidade cristã é uma espiritualidade inserida na Igreja e no mundo, 

portanto, participa das suas transformações. Está condicionada pelas diversas 

culturas que vão abrindo espaço na história. Está sujeita à modificações que se 

operam dentro do povo de Deus que peregrina no tempo como sacramento do 

Reino. O cristão deve viver sua espiritualidade hoje consciente da necessidade de 

aceitar as mediações culturais; tendo presentes as mudanças que vão se realizando 

na sociedade e na Igreja; à luz das grandes rupturas sócio-culturais e eclesiais que 

exigem uma nova identidade cristã. A vida cristã se encarna na história e nas 

pessoas concretas com sua cultura própria. Não se podem dissociar a fé e a história, 

o ser crente e o ser homem. Por isso, o estilo ou a forma de viver a vida cristã, quer 

dizer, a espiritualidade está influenciada pelas diferentes culturas. É preciso ter 

tudo isto presente para compreender a doutrina e as orientações espirituais do 

Documento de Aparecida.  

Encontramos nele expressados, direta ou indiretamente, todos os elementos 

da espiritualidade cristã: o aspecto trinitário: experiência de Deus, seguimento de 

Jesus Cristo, abertura ao Espírito. O Aspecto teologal: a fé, a esperança e o amor.  

Outros elementos fundamentais: a liturgia, a oração, a ascese, a devoção mariana, a 

dimensão apostólica. 

 

1. Uma espiritualidade trinitária –  

 

O capítulo sexto em que se trata do itinerário formativo dos discípulos 

missionários, começa falando de uma espiritualidade trinitária do encontro com 

Jesus Cristo, afirmando que: “uma autêntica proposta de encontro com Jesus Cristo 

deve estabelecer-se sobre o sólido fundamento da Trindade-Amor. A experiência 

de um Deus uno e trino, que é unidade e comunhão inseparável, nos permite 



superar o egoísmo para encontrarmos plenamente no serviço ao outro. A 

experiência batismal é o ponto de início de toda espiritualidade cristã que se funda 

na Trindade”
2
. 

 

2. A experiência de Deus –  

 

O Documento de Aparecida põe em relevo a necessidade que sente o povo de 

Deus de presbíteros – discípulos que tenham uma profunda experiência de Deus
3
 e, 

falando da dimensão espiritual na formação do cristão, afirma que esta deve fundar-

se na “experiência de Deus, manifestado em Jesus, e que o conduz pelo Espírito 

através dos caminhos de profundo amadurecimento”
4
. Trata-se da experiência de 

Deus-Pai, “que nos atrai por meio da entrega eucarística de seu filho (Cf. Jo 6,44), 

dom de amor com o qual saiu ao encontro de seus filhos, para que, renovados pela 

força do Espírito, possamos chamá-lo de Pai.”
5 

 

Este Deus, nós o experimentamos na criação, que nos leva a louvá-los na 

beleza e fecundidade das terras latino-americanas e do Caribe. Também se o 

experimenta nas pessoas, famílias, povos e culturas do Continente”
6
, de maneira 

especial no rosto dos pobres, em cuja opção preferencial “está implícita a fé 

cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com sua 

pobreza”
7
. Junto a estas experiências de Deus na criação e nas pessoas, se 

experimenta a Deus na história, acompanhando os esforços por restaurar seu 

Reino
8
. 

 

3. O seguimento de Jesus Cristo 

 

Apesar de que, como bem assinala José Comblin, a parte mais fraca do 

Documento é a Cristologia, por não levar em conta toda a limensão histórica da 

vida de Jesus e de seus ensinamentos, não faltam reflexões pertinentes sobre o que 

é e o que significa seu seguimento. 

Inclusive há, aqui e ali, alguma referência implícita à reflexão cristológica 

latino- americana, como quando se afirma que “uma autêntica evangelização de 

nossos povos envolve assumir plenamente a radicalidade do amor cristão, que se 

concretiza no seguimento de Cristo na Cruz; no padecer por Cristo por causa da 

justiça,; no perdão e no amor aos inimigos”
9
.  

Outro texto fala explicitamente de como, no seguimento de Jesus, 

“aprendemos e praticamos as bem-aventuranças do Reino, o estilo de vida do 

próprio Jesus Cristo: seu amor e filial obediência ao Pai, sua compaixão 

entranhável frente à dor humana, sua proximidade aos pobres e aos pequenos, sua 

fidelidade à missão encomendada, seu amor serviçal até a doação de sua vida. 

Hoje, contemplamos a Jesus Cristo tal como os Evangelhos nos transmitem para 

conhecermos o que Ele fez e para discernirmos o que nós devemos fazer nas atuais 

circunstâncias. 



O seguimento de Jesus implica renovar em nossa vida a experiência que ele 

viveu em sua humanidade, trabalhar pelo que ele trabalhou e passar pelo que ele 

passou. 

Jesus experimentou a Deus como Pai, aos demais como irmãos e irmãs e ao 

mundo como lugar de encontro com Deus e com os irmãos. Ele trabalhou pela 

libertação integral do ser humano e passou através da incompreensão, perseguição 

e morte que culminaram na Ressurreição. 

Numa linha de um seguimento de Jesus em sua história, a partir da nossa 

história, Aparecida assinala entre outras coisas, que, diante de uma vida sem 

sentido, Ele nos revela o rosto de Deus que nos convida à comunhão com a 

Trindade
11

; diante da desesperança de um mundo sem Deus, que só vê na morte o 

término definitivo da existência, nos oferece a ressurreição, ante a idolatria dos 

bens terrenos, Jesus apresenta a vida em Deus como valor supremo e nos convida a 

segui-lo
12

. Diante do subjetivismo hedonista, Jesus propõe entregar a vida para 

ganhá-la
13

; “diante a exclusão, Jesus defende os direitos dos fracos e a vida digna 

de todo o ser humano”
14

.Não falta, também, na doutrina do Documento de 

Aparecida, o comprometimento ecológico no seguimento de Jesus. “Ante a 

natureza ameaçada, Jesus, que conhecia o cuidado do Pai pelas criaturas que Ele 

alimenta e embeleza (Cf. Lc. 12, 28), convoca-nos a cuidar da terra para que 

ofereça abrigo e sustento a todos os homens”.
15

 

Viver a espiritualidade do seguimento de Jesus, à luz do Documento de 

Aparecida, exige entrar na dinâmica do Bom Samaritano, para aproximarmo-nos 

dos que sofrem; para gerar uma sociedade sem excluídos, acolhendo os pequenos e 

os pobres e buscando a libertação integral de todos.
16

 

 

4. Abertura ao Espírito 

 

A vida cristã é uma vida “segundo o Espírito”. Em Aparecida encontramos, 

em muitas páginas, uma doutrina orientadora sobre a presença e a ação do Espírito 

na Igreja e em cada um de seus membros. Apresenta-o como “Espírito vivificador, 

alma e vida da Igreja[...] Ele que foi derramado em nossos corações, geme e 

intercede por nós, e com seus dons, nos fortalece em nosso caminho de discípulos e 

missionários”.
17

 

O Documento nos recorda que o Espírito nos fala através dos “sinais dos 

tempos” e que nos identifica com Jesus – Caminho, abrindo-nos ao seu mistério de 

Salvação, para que sejamos filhos seus e irmãos uns dos outros; identifica-nos com 

Jesus – Verdade, ensinando-nos a renunciar as nossas mentiras e ambições 

pessoais; identifica-nos com Jesus – Vida, permitindo-nos abraçar o seu plano de 

amor e nos entregar para que outros tenham vida nele”.
18

 

Como seguidores de Jesus devemos deixar-nos guiar pelo Espírito e “fazer 

nossa a paixão pelo Pai e pelo Reino: anunciar a Boa Nova aos pobres, curar os 



enfermos, consolar os tristes, libertar os cativos e anunciar a todos o ano da graça 

do Senhor”  (Cf. Lc. 4,18-19)
19

.  

O primeiro fruto da presença da ação do Espírito é a comunhão entre os 

discípulos e missionários. Por isso, somos convidados por Ele e ajudados para viver 

em comunhão, a partir da sua presença em nós e na comunidade dos cristãos em 

Cristo
20

. O Espírito nos envia `a tarefa missionária
21

.
 
O Espírito nos renova 

continuamente e nos dá possibilidade de dirigirmos a Deus como Pai; nos ajuda a 

compreender a Escritura, fortalece a nossa identidade de discípulos e desperta em 

nós a vontade de anunciar com audácia aos outros o que temos escutado e vivido
22

. 

“Invocamos o Espírito Santo para podermos dar o testemunho de 

proximidade  afetuosa, escuta, humildade, solidariedade, compaixão, diálogo, 

reconciliação, compromisso com a justiça social e capacidade de compartilhar, 

como Jesus o fez”. Pede-nos fidelidade ao Espírito Santo que nos conduz à 

renovação eclesial, “que implica reformas espirituais, pastorais e também 

institucionais
24”

.  

É preciso saber descobrir a presença do Espírito Santo na presença dos 

valores do Reino de Deus nas culturas, para fortificá-las e purificá-las; nos esforços 

das pessoas de boa vontade; nas pessoas e comunidades que testemunham o 

evangelho
25

. Com a força do Espírito enfrentam-se os desafios do momento atual.
26

 

 

5. A Fé  

 

A fé bíblica tem um sentido de abertura a uma pessoa com confiança e 

segurança plenas. 

Crer na Escritura é apoiar-se em algo sólido e estável; apoiar-se em Deus. A 

fé é um abrir-se ao Deus Vivo e Verdadeiro, ao Deus da aliança, fiel ás suas 

promessas. À luz desta fé, se faz a experiência de Deus, não fora da realidade, mas 

dentro dela: realidade histórica plena de contradições e de buscas; realidade 

política, social e econômica. A fé em sua dimensão social, leva a analisar a 

realidade à luz do plano de Deus sobre a humanidade, a anunciar este projeto 

divino, a denunciar a tudo o que se opõe a ele. Esta fé conduz a discernir as 

interpelações de Deus nos sinais dos tempos e a descobrir as situações de pecado 

social. Conduz igualmente ao compromisso por superar tudo o que contradiz a 

condição de filhos de Deus e de irmãos, que Cristo estabeleceu entre os seres 

humanos. 

A volta ao conceito bíblico de fé faz com que a Fé não seja reduzida, como 

acontecia com freqüência, em acreditar nos dogmas. 

Hoje a Fé é entendida como abertura confiante a Deus e disponibilidade para 

seguir seus caminhos; como visão contemplativa que descobre Deus presente na 

realidade e que se expressa no compromisso de amor aos irmãos/ãs. Aparecida 

confessa desde o princípio do Documento que deseja dar um novo impulso à 



evangelização, a fim de que estes povos continuem crescendo e amadurecendo em 

sua fé. 

O Documento nos apresenta o significado de uma fé encarnada na realidade 

quando, ao descobrir o método ver, julgar e agir, diz que este método implica 

“contemplar a Deus com os olhos da fé, através da sua Palavra revelada e o contato 

vivificador dos Sacramentos, a fim de que, na vida cotidiana, vejamos a realidade 

que nos circunda à luz da sua providência, e a julguemos segundo Jesus Cristo, 

Caminho, Verdade e Vida, e atuemos  a partir da Igreja, Corpo místico de Cristo e 

Sacramento universal de Salvação, na propagação do Reino de Deus, que se semeia 

nesta terra e que frutifica plenamente no céu”
28

. 

A fé nos ensina também que “Deus vive na cidade, em meio às suas alegrias, 

anelos e esperanças, como também em suas dores e sofrimentos. As sombras que 

marcam o cotidiano das cidades, como por exemplo: violência, pobreza, 

individualismo e exclusão, não podem impedir-nos que busquemos e 

contemplemos o Deus da vida também nos ambientes urbanos”
29

. 

Aparecida reconhece como testemunhos da fé a muitos de seus membros que 

foram perseguidos e assassinados por seu empenho a favor dos mais pobres e sua 

luta pela dignidade de cada ser humano.
30

 A fé deve ser vivida com alegria, que 

leva a “proclamar o evangelho de Jesus Cristo e, nele, a boa nova da dignidade 

humana, da vida, da família, do trabalho, da ciência e da solidariedade com a 

criação”
31

. “A fé nos liberta do isolamento porque nos leva à comunhão”
32

. Jesus se 

faz presente em uma comunidade viva na fé e no amor fraterno
33

. Há que se viver a 

fé na centralidade do mistério pascal de Cristo através da Eucaristia
34

. A 

religiosidade popular expressa também a fé “porque reflete uma sede de Deus, que 

somente os pobres e simples podem conhecer”
35

.  

A fé deve inculturar-se porque somente quando penetra no substrato cultural 

de um povo pode ser professada adequadamente, entendida e vivida
36

. A fé em 

Deus é compatível com a Ciência, portanto, devem ser valorizados os espaços de 

diálogo entre ambas.
37

 Diante dos desafios da nova evangelização, se faz mais 

urgente que nunca “uma coerência entre fé e vida em âmbito político, econômico e 

social”
38

.  

 

6. A esperança  

 

A esperança cristã não pode reduzir-se à simples espera paciente e resignada 

da irrupção do definitivo em nossa história humana. O conceito bíblico de 

esperança ilumina a tensão entre o presente e o futuro, que será o definitivo. A 

redenção de Cristo, já realizada, tem ao mesmo tempo uma faceta futura que é 

objeto de esperança: a redenção se consumará com a ressurreição. À luz do Novo 

Testamento, a esperança cristã é feita de fé, paciência perseverante e ação, (Cf. 

Rom 5, 3 – 5) e se apóia na bondade e fidelidade de Deus manifestadas em Cristo, 

do qual nada nem ninguém pode nos separar (Rom 8, 38–39), e na presença do 



Espírito (Rom 8, 11–23). A esperança cristã arrasta também consigo o universo 

(Rom 8, 19–22). 

A dimensão ativa da esperança se orienta para o progresso do ser humano e à 

sua libertação e, só através desta, para o progresso do mundo, da ciência e da 

técnica. Tudo deve estar voltado para a libertação integral da pessoa humana. A 

esperança do definitivo não deve enfraquecer, senão estimular a solicitude para 

transformar o mundo e a sociedade, porque isso interessa ao Reino de Deus, já 

misteriosamente presente na terra
39

. A esperança, em sua dimensão social, leva a 

descobrir contemplativamente as sementes de vida e de ressurreição nas coisas de 

cada dia, nas situações, nas pessoas, em si mesmo. Também a experiência da 

própria pobreza, das próprias limitações e da demora das mudanças, exige o 

exercício de uma esperança ativa, que vive a tensão da paciência perseverante. 

O Documento de Aparecida apresenta a esperança cristã a partir de uma 

dupla perspectiva: por uma parte descobre os sinais de esperança e por outra, a 

coloca na linha do Vaticano II, que a associa ao compromisso de trabalhar pelo 

projeto de Deus, que começa neste mundo e se consumará quando chegarem os 

novos céus e a nova terra. Constata-se que junto com a fé existe em muitos 

batizados uma esperança contra toda a esperança que produz a alegria de viver 

ainda que em condições difíceis
40

, porque encontra Jesus como rocha, paz e vida
41

. 

Entre os sinais de esperança que animam a espiritualidade na América Latina 

e no Caribe está a caridade de tantas pessoas anônimas em meio às injustiças e 

adversidades. Seu testemunho manifesta a proximidade do poder salvador e 

libertador do Reino de Deus “que nos acompanha na tribulação e que anima 

incessantemente nossa esperança em meio a todas as provações”
42

. 

Na Igreja “casa e escola de comunhão” os discípulos “compartilham a mesma 

fé, esperança e amor no serviço da missão evangelizadora
43

 para iluminar e infundir 

alento e inspirar soluções adequadas aos problemas da existência”. “No coração e 

na vida de nossos povos pulsa um forte sentido de esperança, não obstante as 

condições de vida que parecem ofuscar toda esperança. Esta se experimenta e se 

alimenta no presente, graças aos dons e sinais de vida nova que compartilha; 

compromete-se na construção de um futuro de maior dignidade e justiça e aspira 

aos novos céus e nova terra que Deus nos prometeu em sua morada eterna”
45

. “Só 

assim o Continente da esperança pode chegar a tornar-se verdadeiramente o 

Continente do amor”
46

. 

 

7. O amor 

 

À luz da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento se fala da 

conexão que existe entre a experiência de Deus e o amor aos irmãos. Os profetas 

expressam de muitas maneiras esta experiência de Deus no amor ao próximo. 

Chamam a isto “conhecimento de Yahvé”. Nele se manifesta uma relação 

existencial com Deus que compromete profundamente com o próximo.  



“Conhecer a Yahve” é considerar a causa do humilhado e do pobre”. (Jer.22,16). 

Miquéias resume as conseqüências da autêntica experiência de Deus, quando 

escreve: “Foi-te anunciado, ó homem, o bem; o que Deus deseja de ti; 

simplesmente que respeites o direito, que ames a  misericórdia e  que andes  

humilde com teu Deus” (Miq 6,8). Isto é o que eles chamam “religião interior” ou 

“religião autêntica”. Na prática da justiça, do direito, da misericórdia o ser humano 

se encontra com Deus. Junto com a fé, este é o fundamento da verdadeira religião e 

espiritualidade. Nela não há lugar para pseudo-experiência de Deus, no formalismo 

e no ritualismo que pretendem tranqüilizar a consciência. A verdadeira experiência 

de Deus está na integração da fé em Deus com o amor ao próximo (Cf. Jer 9,22 – 

23). 

A mesma doutrina aparece no Novo Testamento . Particularmente o 

evangelista São João parte de uma profunda experiência do que é a comunhão com 

Deus na interioridade expressada na comunhão fraterna. Para ver se existe uma real 

abertura ao Deus transcendente e manifestado em Cristo, basta examinar se se 

manifesta no amor aos irmãos. Se não, trata-se só de uma experiência imaginada ou 

vazia de conteúdo real (Cf. Jo 3,16; 1ªJo 4,11-20). 

O experimentar a Deus na interioridade traz também consigo um convite a 

mudar a história. É preciso lutar por uma sociedade baseada no direito e na justiça 

(Cf.Jer 21,11-22). O amor ao próximo possui uma dimensão histórica, que deve 

concretizar-se na ação exigida pelas novas circunstancias, sempre em mudança. 

Hoje se requerem novas mediações, que deem ao amor cristão a eficácia que, às 

vezes, lhe falta: “exigências como a não-violência cristã, a proteção do ambiente, o 

planejamento responsável da família, a prevenção sanitária, a responsabilidade 

política e outras, podem ter, tanta importância como os preceitos particulares que 

anteriormente, eram considerados como o conteúdo do amor ao próximo”.
47

 

As mesmas obras de misericórdia, enumeradas no texto de Mateus, na 

descrição do Juízo final (Mt 25, 31-46), devem ser interpretadas na missão 

evangelizadora, também a partir de uma visão social. Dar de comer e beber ao 

necessitado significa colaborar para que na sociedade se criem fontes se trabalho e 

estruturas que permitam a todos, através de uma retribuição digna, satisfazer estas 

necessidades elementares de pessoa humana. Visitar o enfermo implicaria trabalhar 

para que ninguém careça de seguridade social e médica. Preocupar-se com os 

encarcerados, deve levar à denúncia da violência dos direitos humanos dos 

prisioneiros, das torturas que eles sofrem, das prisões arbitrárias.  

O Documento de Aparecida reafirma esta dimensão social do amor, ao falar 

da opção preferencial pelos pobres entre os quais menciona as comunidades 

indígenas e afro-descendentes, jovens sem oportunidades, desempregados, 

migrantes, marginalizados, campesinos sem terra, meninos e meninas submetidos à 

prostituição infantil, milhões de pessoas e de famílias que vivem na miséria, 

dependentes das drogas, deficientes, portadores do HIV, aidéticos, vítimas do 

terrorismo, de conflitos armados e de falta de cidadania
48

. A imagem de Deus 



nestas pessoas que sofrem está ofuscada e ultrajada. Deus sofre nelas e convida a 

uma conversão e a anunciar seu sofrimento para evangelizar a todos, convidando-

os a um compromisso de autêntica solidariedade com dimensões sociais.  

Diante da globalização, Aparecida promove uma globalização diferente “que 

seja marcada pela justiça e pelo respeito aos direitos humanos”
49

. No mesmo 

Documento sobressai “a inseparável relação entre amor a Deus e ao próximo, que 

convoca a todos a suprimir as graves desigualdades sociais e as enormes diferenças 

no acesso aos bens”
50

. Ao falar do Reino de Deus, da justiça e da caridade cristã, 

Aparecida torna a ressaltar a dimensão social do amor que não pode faltar em uma 

autentica espiritualidade na América Latina: “O amor de misericórdia para com 

todos os que veem vulnerada sua vida em qualquer de suas dimensões, como bem 

nos mostra o Senhor em todos os seus gestos de misericórdia, requer que 

socorramos as necessidades urgentes, ao mesmo tempo, que colaboremos com 

outros organismos ou instituições para organizar estruturas mais justas nos âmbitos 

nacionais e internacionais. É urgente criar estruturas que consolidem uma ordem 

social, econômica e política, na qual não haja iniqüidade e onde haja possibilidades 

para todos”
51

. 

Os bispos se comprometem a trabalhar para que a Igreja seja “com maior 

afinco, companheira de caminho de nossos irmãos mais pobres, inclusive até ao 

martírio.  Hoje queremos ratificar e potencializar a opção do amor preferencial 

pelos pobres feita nas Conferências anteriores. Que seja preferencial, implica que 

deva atravessar todas as nossas estruturas e prioridades pastorais. A Igreja latino-

americana é chamada a ser sacramento de amor, solidariedade e justiça entre nossos 

povos”
52

. 

 

8. Liturgia e Oração  

 

Elementos importantes da espiritualidade cristã são a oração litúrgica e 

pessoal. A renovação litúrgica do Vaticano II mudou o conceito e a experiência da 

liturgia. Durante vários séculos esta foi considerada como uma série de ritos a 

serem cumpridos ou como uma representação religiosa solene. Colocada à margem 

da vida, influía pouco nela. Atualmente se considera especialmente como a Palavra 

de Deus celebrada na esperança, depois de acolhida pela fé, com o compromisso de 

viver suas exigências no amor. Existe um dinamismo de continuidade entre liturgia 

e vida. A presença de Cristo e do Espírito nas celebrações se percebe exigente para 

o “depois” da liturgia. 

O Documento de Aparecida afirma que “a renovação litúrgica acentuou a 

dimensão celebrativa e festiva da fé cristã, centrada no mistério pascal de Cristo 

Salvador, em particular na Eucaristia[... ]. Esforços tem sido realizados para 

inculturar a liturgia nos povos indígenas e afro-americanos”
53

. Ao falar do encontro 

com Jesus Cristo, recorda que este se dá de modo admirável na liturgia. Ao vivê-la, 

penetra-se nos mistérios do Reino e os discípulos missionários expressam de modo 



sacramental sua vocação, se comprometem com o seguimento de Cristo, na ação 

missionária e na vida de nossos povos n‟Ele
54

. Também se dá o encontro com Jesus 

Cristo nos outros sacramentos. No da reconciliação experimenta-se o perdão 

misericordioso de Deus e a libertação de tudo o que impede permanecer em seu 

amor 
55

.  

A experiência bíblica de Deus traça o caminho de toda experiência autentica 

que fundamenta a vida de oração. Na Escritura, a experiência de Deus está na vida, 

na busca da autenticidade humana, nos acontecimentos da história lidos mediante a 

fé. Esta experiência compromete, especialmente nas relações com os irmãos. O 

amor ao próximo é, ao mesmo tempo, caminho para a experiência de Deus e 

expressão de sua autenticidade. Daí, surge um impulso para transformar a história 

colaborando com Deus na vinda de seu Reino. Aparecida reafirma tudo isto e faz 

ver que a oração pessoal e comunitária “é o lugar onde o discípulo, alimentado pela 

Palavra e pela Eucaristia, cultiva uma relação de profunda amizade com Jesus 

Cristo e procura assumir a vontade do Pai. A oração diária é sinal do primado da 

graça no caminho do discípulo missionário"
56

. A oração se nutre do contato com a 

Palavra de Deus na Escritura. Ela é fonte de vida e alma da ação evangelizadora
57

. 

De maneira especial recomenda-se, a lectio divina.
58

  

 

 

9. A ascese  

 

A ascese, entendida como abnegação evangélica, é um elemento necessário 

na espiritualidade cristã. É um modo de participar no mistério da morte e 

ressurreição de Cristo. Em Aparecida, a exigência da abnegação evangélica aparece 

quando se fala do seguimento de Jesus, seu sentido e suas conseqüências
59

. Vive-se 

a ascese como parte desse seguimento e propicia o crescimento na fé, na esperança 

e no amor. Trata-se de uma abnegação evangélica em conexão com a vida e que se 

expressa nas renúncias que implicam no anúncio do Reino. Esse trabalho exige 

renúncias e superações contínuas. Por outro lado, está aberto á incompreensão e 

perseguição que põem à prova a esperança ativa. 

Nesta mesma linha da ascese começa-se a ter o respeito pela ecologia, como 

dimensão social da mesma. Trata-se de evitar uma exploração da natureza para 

enriquecimento e poder sem interessar-se por outros grupos humanos de hoje e do 

futuro, submetendo a criação a uma orientação antropocêntrica e com projeção 

social. Com esta ascese ecológica abre-se caminho a uma espiritualidade que nasce 

de uma vida simples e sóbria que ponha em relevo a superioridade do ser humano 

sobre a natureza. Em nível social compromete o trabalho pela pratica social nas 

relações nacionais e internacionais. Aparecida convida a este modelo de ascese 

ecológica quando, falando do destino universal dos bens, diz: “A melhor forma de 

respeitar a natureza é promover uma ecologia humana, aberta à transcendência, 

que, respeitando a pessoa e a família, os ambientes e as cidades, segue a indicação 



paulina de recapitular todas as coisas em Cristo e de louvar com Ele ao Pai (cf. 1Co 

3,21 – 23). O Senhor entregou o mundo para todos, para os das gerações presentes 

e futuras. O destino universal dos bens exige a solidariedade com as gerações 

presentes e as futuras. Visto que os recursos são cada vez mais limitados, seu uso 

deve estar regulado segundo o princípio de justiça distributiva, respeitando o 

desenvolvimento sustentável”
60

. Falando do cuidado com o meio ambiente 

menciona a necessidade de exercer responsavelmente o domínio humano sobre a 

terra e os recursos “educando para um estilo de vida de sobriedade e austeridade 

solidárias”
61

.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10. A dimensão apostólica 

 

Se a vida cristã é uma vida segundo o Espírito, a ação, como dissemos, é 

parte também da espiritualidade. Um dos desafios que se apresentam em cada 

época da história, aos cristãos, em Jesus Cristo, é o de serem testemunhas “da 

morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, e sinal do Deus verdadeiro” 
62

. 

Em outras palavras, como anunciar, com uma linguagem inteligível, a boa nova da 

salvação. 

O problema não está no conteúdo da evangelização, mas no modo de 

apresentá-lo nas circunstâncias que, por outra parte são diferentes e vão, desde as 

sociedades de abundância e consumo até as sociedades exploradas, onde a injustiça 

mantém, em condições infra-humanas, vastos setores da população. Estas situações 

árduas e complexas questionam os cristãos e convida-os à criatividade, à audácia, 

mas, sobretudo à conversão ao Evangelho. Somente olhando a missão 

evangelizadora na perspectiva de Cristo, e seguindo seu exemplo no anúncio do 

Reino, será possível encontrar novos caminhos para apresentar viva, atual e 

dinâmica a mensagem libertadora do evangelho. 

A primeira exigência para a missão evangelizadora é a renovação da vida, 

porque o testemunho é o primeiro elemento do anúncio da Boa Nova e condição 

essencial para a eficácia do mesmo. Isto traz consigo uma avaliação contínua, à luz 

do evangelho, em nível pessoal e comunitário, para ir tirando os obstáculos que 

impedem a percepção em nossa vida, dos frutos e conseqüências da mensagem 

libertadora de Jesus Cristo. 

O Documento de Aparecida manifesta claramente o objetivo da conferência: 

direcionar tudo para a missão. O capítulo sétimo. A missão dos discípulos a serviço 

da vida plena e o capítulo oitavo: Reino de Deus e promoção da dignidade humana 

orientam para a vivência de uma espiritualidade missionária, que tenha como ponto 

de partida a constatação “das condições de vida de muitos abandonados, excluídos 

e ignorados em sua miséria e sua dor, contradizem a esse projeto do Pai e desafiam 

os cristãos a um maior compromisso a favor da cultura da vida. O Reino de vida 

que Cristo veio trazer é incompatível com estas situações desumanas” 
63

. 



O compromisso missionário deve levar a assumir com nova força a opção 

pelos pobres e a trabalhar pela promoção humana e a autêntica libertação, que deve 

ser integral, isto é, deve promover todos os homens e a todo o homem
64

. Como 

ponto de partida, requer-se uma experiência pessoal de fé que conduz à conversão, 

e leva a viver a fraternidade e a aprofundar o conteúdo da revelação, para poder 

assumir o compromisso missionário. Trata-se de transmitir mais experiência que 

doutrina. “A conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de 

uma pastoral de mera conservação a uma pastoral decididamente missionária”
65

. A 

espiritualidade da missão impedirá os cristãos de instalar-se comodamente na 

tibieza à margem do sofrimento dos pobres do Continente. “Esperamos um novo 

Pentecostes que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente; 

esperamos uma vinda do Espírito que renove nossa alegria e nossa esperança. Por 

isso, é imperioso assegurar calorosos espaços de oração comunitária que alimentem 

o fogo de um ardor incontido e tornem possível um atraente testemunho de unidade 

„para que o mundo creia‟.           (Jo 17,21)”
66

. 

 

11. Maria, discípula e missionária 

 

Vista a partir da realidade latino-americana, Maria aparece como o rosto 

materno e misericordioso de Deus: como sinal da presença e aproximação do Pai e 

de Cristo. Dois aspectos se descobrem em Maria à luz do evangelho: sua abertura a 

Deus e sua proximidade do povo. Maria é vista como peregrina da fé e da 

esperança, escutando a palavra de Deus na Escritura e na vida, crendo nessa palavra 

e vivendo suas exigências em todas as circunstâncias. No capítulo sexto. O 

itinerário formativo dos discípulos missionários, o Documento de Aparecida 

apresenta Maria na perspectiva de discípula e missionária. “Sua figura de mulher 

livre e forte do Evangelho emerge conscientemente orientada para o verdadeiro 

seguimento de Cristo. Ela viveu completamente toda a peregrinação da fé, como 

Mãe de Cristo e, depois, dos discípulos, sem estar livre da incompreensão e da 

busca constante do projeto do Pai. 

Maria é também “a grande missionária, continuadora da missão de seu Filho 

e formadora de missionários. Ela, da mesma forma como deu a luz o Salvador do 

mundo, trouxe o evangelho á nossa América”
68

. “Maria ajuda a manter vivas as 

atitudes de atenção, de serviço, de entrega e de gratuidade que devem distinguir os 

discípulos de seu Filho [ ... ] Cria comunhão e educa para um estilo de vida 

compartilhada e solidária, em fraternidade, na atenção e acolhida do outro, 

especialmente se é pobre e necessitado”
69

. “O Canto do Magnífica mostra Maria 

mulher capaz de comprometer-se com sua realidade e diante dela, ter uma voz 

profética”. 

 

    

 



CONCLUSÃO:  

 

A partir da análise que fizemos sobre a espiritualidade no Documento de 

Aparecida pudemos constatar os matizes com os quais se apresentam os valores 

fundamentais da espiritualidade cristã. Aparecida encarna a espiritualidade na 

realidade latino-americana, a partir da perspectiva das exigências de ser discípulos 

e missionários no momento atual. Abre um caminho para integrar o aspecto pessoal 

da espiritualidade cristã com as exigências comunitárias e sociais da mensagem 

evangélica. Na Igreja, “a comunhão e a missão estão profundamente unidas entre 

si[...] A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. Nas Igrejas 

particulares, todos os membros do povo de Deus, segundo suas vocações 

específicas, estamos convocados à santidade na comunhão e na missão”
71

.  

Ao participar desta missão, o discípulo caminha para a santidade. Vivê-la na 

missão o conduz ao coração do mundo. Por isso, a santidade não é fuga para o 

intimismo ou para o individualismo religioso, tão pouco abandono da realidade 

urgente dos grandes problemas econômicos, sociais e políticos da América Latina e 

do mundo, e, muito menos, fuga da realidade para um mundo exclusivamente 

espiritual
72

. 
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