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Resumo: A Teologia da Libertação (TdL) constrói suas bases em um contexto socioeconômico de 

injustiça e marginalização das minorias sociais, nas últimas décadas, consolidando sua práxis na 

legitimidade evangélica e ética teológica na opção pelos pobres. No entanto, a figura do pobre está 

alterada em um contexto de globalização socioeconômica por meio do processo de exclusão social. 

Neste sentido, as represálias advindas à teologia da libertação e as mudanças econômicas ocorridas no 

final do século passado, ocasionam a crise de paradigmas não somente na esfera política, mas também 

teológica. Na Arquidiocese de Curitiba, nas décadas de 1980 e 1990, privilegia-se reflexão sobre as 

relações de poder eclesiástico analisadas pela ação dos bispos, envolvendo tensões locais como a 

formação do clero e a representação da autoridade episcopal em relação às comunidades eclesiais de 

base – CEB‟s. Desta forma, a organização pastoral da Arquidiocese, reflete a conjuntura de poder 

eclesiástico sobre as orientações pastorais, sendo que a nova política eclesiástica, em sintonia com as 

mudanças socioculturais e religiosas de época, fez com que o projeto pastoral diocesano, na 

modernidade, adotasse um discurso e uma prática restauradora, no modo de “ser Igreja”. 
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1  Introdução 

A Teologia da Libertação que era objeto de discussão - a partir dos anos 1970 - nas 

universidades, sindicatos e outras instituições culturais e políticas e assunto de conversa 

informal nas famílias, nos bares e nas igrejas, na atualidade, presencia um processo de 

desmobilização e indiferença em relação aos seus quadros, aos seus expoentes, as suas 

concepções e teorias, bem como à complexidade das suas experiências comunitárias de base. 

Ao reivindicar uma atuação pastoral sustentada por uma reflexão teológica cristã de alcance 

social e societária para além dos quadros privados da Igreja Católica, vivenciou represálias de 

setores conservadores do Estado, da Igreja e de outros segmentos sociais, no qual se acusou 

de uma demasiada politização e ideologização da fé à atribuição de uma teologia reducionista 

e de influência marxista.  

Neste sentido, este artigo se propõe a discutir sobre as orientações pastorais na 

Arquidiocese de Curitiba, em relação ao foco e a dinâmica das pastorais nos anos 1980 e 1990 

e sua relação com a Teologia da Libertação, bem como a ação do poder eclesiástico 
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envolvendo tensões locais nas pastorais arquidiocesanas de influência da Teologia da 

Libertação. 

 

2  Entre o discurso e a prática: as orientações pastorais  

A gestão do arcebispo de Curitiba Pedro Fedalto (1971-2004) esteve centrada 

principalmente na Doutrina Social da Igreja, nos pronunciamentos dados pelo Pontífice e na 

confirmação das orientações feitas pela CNBB, particularmente no estabelecimento de um 

conjunto de diretrizes identificadas nos planos de ação pastoral. Tão logo recebe a nomeação 

de arcebispo em 1971, manifesta sua adesão na reorganização das hierarquias da Mitra 

Arquidiocesana, no estabelecimento de normas jurídicas, na criação de seminários, na 

participação de assembléias, conclaves, visitas pastorais, atos cívicos e oficiais.  

De personalidade conciliatória, marcou sua trajetória buscando a harmonia e o 

estreitamento das relações entre o poder civil e o poder religioso, como nas comemorações do 

50.º Aniversário da Arquidiocese em 1976, quando esteve ao lado de várias autoridades 

religiosas, civis e militares, entre elas o governador de Estado Jayme Canet Júnior e o 

ministro da Educação e Cultura General Ney Aminthas de Barros Braga, ou mesmo, quando 

da visita do papa João Paulo II a Curitiba em 1980 na articulação política com as autoridades 

locais em relação aos interesses da Igreja local. Para tanto, cabe aqui a seguinte indagação: o 

que representam as orientações pastorais arquidiocesanas no contexto da Teologia da 

Libertação?  

A Arquidiocese de Curitiba mantém a estrutura de organização administrativa da 

Igreja Romana. No plano institucional, é uma circunscrição eclesiástica sob a autoridade do 

bispo titular – o metropolita, arcebispo – que tem o apoio do presbitério, no intuito de 

constituir-se em uma Igreja particular. Durante a gestão de Dom Pedro Fedalto, a Província 

Eclesiástica de Curitiba contava com a própria Arquidiocese e as dioceses de Ponta Grossa, 

Guarapuava, Paranaguá, União da Vitória e a Eparquia Ucraniana tendo como eixo central a 

Capital.  

Em 1972, a Arquidiocese estabelece um Diretório Pastoral constituindo um corpo de 

determinações regulamentares para a implantação de uma “pastoral orgânica, autêntica e 

válida” de acordo com as orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

e do Regional Sul II. O documento do III Plano Regional de Pastoral Orgânica do Paraná para 

o biênio 1973/74 esclarece as linhas teológicas adotadas: “a unidade, a evangelização e 

catequese, a liturgia e a inserção no mundo”, no intuito de que a base seja sempre 
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eclesiológica do que qualquer metodologia pastoral, com a finalidade de efetivar a Igreja 

Particular.  As prioridades de uma Igreja “orgânica, autêntica e válida”, são assim descritas 

pela Pastoral Orgânica do Regional Sul II: 

 

[...] para alimentar, numa ordem de crescimento e de profundidade, a 

prática pessoal da vida cristã dos fiéis, numa inserção consciente e 

responsável no Ministério da vida e da Igreja de Cristo. 

Desenvolver uma autêntica espiritualidade e ação eclesiológicas em linhas 

de comunidades locais, que são o sustento e a extensão da catolicidade da 

Igreja na unidade de vida e fé, de culto e testemunho da caridade. [...] 

Para que cada Diocese, como um organismo vivo, através de suas forças de 

ação, de seus movimentos e comunidades vivas, seja de fato a integradora 

da diversidade humana e eclesial na unidade do ministério de Cristo e da 

Igreja
1
. 

 

 

 Estabeleceu-se o Secretariado Arquidiocesano de Pastoral (SECRAP), órgão 

responsável em aplicar as seis linhas do plano de pastoral orgânica da CNBB na época: 

unidade, evangelização, catequese, liturgia, ecumenismo e promoção humana. Criaram-se 

quatro novos setores pastorais (Interior, Centro, Portão, BR-116) e um conjunto de diretrizes 

para a constituição e dinamização das pastorais. As paróquias foram distribuídas 

geograficamente em mini-setores correspondentes ao Setor da sua Região. 

No final dos anos 1970, a organização das pastorais na Arquidiocese, entrou em 

sintonia com as Diretrizes da Ação Pastoral da Igreja no Brasil elaborada pela CNBB e o 

Plano Bienal de Pastoral Orgânica do Paraná organizado pelo Regional Sul II. A pastoral 

orgânica pressupõe uma Igreja ministerial. Segundo Almeida
2
 “[...] é passar do conjunto de 

pastorais para uma pastoral de Conjunto” que sugere a escolha de prioridades, o planejamento 

participativo e projetos comuns. Entretanto, ocorre uma nova mudança: a Arquidiocese de 

Curitiba ficou estruturada em áreas e setores. Entende-se por área pastoral, o grupo de setores 

vizinhos em uma determinada região geográfica e caracterizados por uma problemática 

pastoral próxima, de interesse comum. Neste caso, a nomenclatura “setor pastoral” criada em 

1972 voltada à organização pastoral e aos conselhos da Arquidiocese é substituída pelo 

conceito mais abrangente de “área” com representação da coordenação e das lideranças nas 

assembléias diocesanas. São quatro as áreas pastorais: Centro, Periferia Norte, Periferia Sul e 

Interior. 

Cada uma das áreas pastorais é composta por vários setores. Neste caso, entende-se 

por setor pastoral o conjunto de paróquias vizinhas caracterizadas por uma problemática 
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pastoral próxima, de interesse comum. Na época, compreendeu-se a criação de dezoito setores 

pastorais distribuídos nas quatro áreas. A célula-mãe dos setores é entendida pela paróquia na 

sua organização maior representada pelo Conselho Pastoral Paroquial (CPP). Este, por sua 

vez, é oficialmente apresentado nos planos pastorais a partir de 1981, como promotores de 

uma nova mentalidade de Igreja e na Igreja. Propõem novos conceitos de vigário, como 

animador; de paroquiano, como irmão; de paróquia, definida como “família de Deus 

organizada; organismo dinâmico e vivo para o Evangelho; [...] comunhão de CEB‟s
3
”.   

A partir dos anos 1970, o Paraná passa a contar com mais três Províncias 

Eclesiásticas: Londrina, com a Arquidiocese de Londrina (1970) e as dioceses de Jacarezinho, 

Cornélio Procópio e Apucarana; Maringá, com a Arquidiocese de Maringá (1979) e as 

dioceses de Campo Mourão, Paranavaí e Umuarama; Cascavel, com a Arquidiocese de 

Cascavel (1979) e as dioceses de Foz do Iguaçu, Toledo e Palmas. 

 Desta forma, a pastoral orgânica do Paraná, distribuída em micro-regiões, 

constituintes das Províncias Eclesiásticas, manteve-se sob a direção do Regional Sul II da 

CNBB. Enquanto bispo auxiliar de Curitiba, Dom Pedro Fedalto foi presidente no período de 

1968 a 1971; como arcebispo, também presidiu a instituição no período 1971 a 1995. A 

emancipação destas novas três Províncias Eclesiásticas representa uma nova dinâmica de 

relações de poder religioso no Estado, demonstrando políticas eclesiásticas e ênfases pastorais 

diferentes. No bojo dos movimentos sociais e das novas organizações pastorais nos anos 80 e 

90, “[...] novas territorialidades católicas
4
” passam a se configurar. A presença da Igreja no 

estado revela políticas eclesiásticas com matizes diferentes. 

A base administrativa e pastoral dessa estrutura hierárquica é a paróquia, constituindo-

se como unidades de organização pastoral e comunitária, em toda a sua complexidade, 

dinamizando as práticas religiosas em uma relação estreita entre o pároco, as lideranças leigas 

e religiosas e os fiéis em geral. É neste universo particular, porém sem perder a dimensão de 

totalidade, que os fiéis reconhecem por meio do discurso religioso a autoridade presbiteral ao 

se identificarem com a simbologia religiosa caracterizada principalmente por meio da liturgia. 

A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja sente a necessidade de rever suas orientações 

pastorais para lidar com as mudanças sociais que estavam surgindo. Neste contexto, surgem 

duas vertentes significativas a respeito das reflexões dos quadros da Igreja sobre si mesma: de 

um lado, a vertente da Teologia da Libertação (TdL) questionando as estruturas da Igreja 

apoiada na experiência eclesial das Comunidades Eclesiais de Base (CEB‟s), que 

materializava as concepções teológicas dos intelectuais de esquerda, comungando dos ideais 
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cristãos de luta pelos direitos humanos, imbuídos de uma prática social voltada à 

transformação da realidade em que viviam; de outro, na renovação carismática católica, com 

perfil tradicional e forte influência do pentecostalismo.  

Cabe aqui salientar, que o contexto histórico de nascimento e proliferação das CEB‟s 

está relacionado com a prática autoritária dos regimes políticos na maioria dos países da 

América Latina. Inserida no contexto dos movimentos sociais de contestação do Regime 

Militar na restauração da democracia, a proposta das CEB‟s é fruto da adesão de parcela de 

um clero latino-americano, autodenominado progressista, de base marxista e humanista, com 

preocupações latentes na mudança de paradigmas para a construção de uma Igreja popular. 

Por mais que as orientações pastorais no plano institucional fossem voltadas à realidade 

social, com a assimilação do discurso político dos leigos e de um clero com inclinação à TdL, 

a estrutura eclesiástica da Igreja mantém-se hegemônica.  

As CEB‟s eram organizadas em torno das sedes das paróquias, em capelas ou salões 

de reunião. Discutiam os problemas do bairro, as situações cotidianas das famílias nos 

círculos bíblicos ou em outra base religiosa e planejavam ações conjuntas buscando solução 

para os problemas da comunidade. A afirmação de Frei Betto
5
, sintetiza o entendimento dos 

teólogos sobre a CEB‟s: 

 

São comunidades, porque reúnem pessoas que têm a mesma fé, pertencem à 

mesma Igreja e moram na mesma região. Motivadas pela fé, essas pessoas 

vivem em comum-união em torno de seus problemas de sobrevivência, de 

moradia, de lutas por melhores condições de vida e de anseios e esperanças 

libertadoras. São eclesiais, porque congregadas na Igreja, como núcleos 

básicos da comunidade da fé. São de base, porque integradas por pessoas 

que trabalham com as próprias mãos. 
 

 

Constituídas a partir do grupo bíblico, estavam vinculadas às paróquias em uma 

determinada área de um bairro, em que procuravam celebrar o Evangelho relacionando-o com 

a realidade social em que viviam. A participação dos membros e as reflexões trazidas sobre os 

problemas pessoais e cotidianos da comunidade são discutidas e as decisões aprovadas em 

reunião ou assembléia. Em torno de uma causa comum manifestava um plano de ação 

voluntário e coletivo para resolver seus problemas por meio de mutirões, festas, comissões, 

etc., como também reivindicam das autoridades públicas solução para a problemática em que 

vive no sentido da transformação social. 
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Isto posto, voltemos à Arquidiocese. Dom Pedro Fedalto ao escrever sobre os 

Principais Documentos e Estudos das Atividades Pastorais na Arquidiocese de Curitiba, já 

faz referência no início do seu arcebispado a “7 paróquias que estão se transformando [...] em 

„Comunidades Eclesiais de Base‟, pelo método da criatividade comunitária. É uma tentativa 

que deve ser experimentada e apoiada
6
”. Chega a criar um conjunto de normas práticas 

descrevendo passo a passo os procedimentos para uma paróquia se transformar em CEB‟s. É 

claro que a visão do arcebispo não corresponde à dimensão política confiada as CEB‟s “[...] 

enquanto „libertação dos homens‟ e transformação das estruturas em que eles viviam
7
”, ou 

como uma prática democrática diária no seio da comunidade. 

Assim, a estrutura hierárquica e de poder da Igreja de Curitiba só pode ser 

compreendida na sua relação com o poder global da Sé Romana. Segundo Gil Filho
8
, tal 

articulação “[...] caracteriza a Igreja local com uma territorialidade de duas instâncias, 

vitimadas por tensões escalares de caráter global próprias da cabeça da hierarquia universal da 

Igreja e tensões regionais pertinentes às especificidades da Igreja local”. Por tratar-se de uma 

instituição hegemônica na religiosidade oficial do País, as políticas e programas pastorais 

adotados pela Igreja Católica passam a ter repercussões nos grupos e instituições, direta ou 

indiretamente ligados a ela, podendo ser assimilados por meio da idéia de representação do 

discurso e da afirmação institucional. 

A estrutura administrativa da Arquidiocese de Curitiba, no período de 1981 a 1992, se 

caracteriza por uma organização de poder burocrática e hierarquizada centralizada nas mãos 

do arcebispo que determina as ações da Diocese, particularmente em relação a três níveis de 

atuação nas dimensões mais significativas da Cúria Diocesana, em ordem de importância: a 

chancelaria e vigararia geral; a coordenação de pastoral e a administração geral de todas as 

suas instâncias. Tais funções se estruturam e se articulam por meio da intermediação dos 

conselhos, destacando-se aqui o imponente Conselho Presbiteral.  

Das 132 paróquias da Capital
9
, no período de interesse desta pesquisa, constata-se pelo 

registro dos movimentos sociais e pelas lutas pastorais, que na Área Periferia Sul algumas 

paróquias estavam sustentadas no modelo das CEB‟s. Isto não quer dizer, que outras áreas da 

cidade não tivessem “focos” de organização das mesmas, mas, as fontes indicam 

concentrações isoladas e não uma prática geral em toda a cidade. 

A Arquidiocese, nesta conjuntura, está estruturada pastoralmente em setores, 

distribuídos em quatro grandes áreas: a Área Urbana compreende 31 paróquias; a Área 

Periferia Sul possui 38 paróquias; a Área Periferia Norte tem 26 paróquias e, a Área do 
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Interior é responsável por 37 paróquias. Ocorre, que tal distribuição das paróquias de acordo 

com suas respectivas localidades, não traduz, inicialmente no levantamento de fontes, que a 

expansão e o impacto das idéias da Teologia da Libertação (TdL) tenham ocorrido com 

tamanha regularidade em todas as áreas pastorais.  

Neste caso, a Área Periferia Sul possui uma singularidade na sua organização pastoral, 

onde o bairro do Pinheirinho, concentrando 8 paróquias, será o lócus das manifestações 

pastorais de inclinação à TdL na época, particularmente em relação a consolidação dos 

movimentos sociais em torno da moradia e do transporte coletivo, representados 

principalmente pelas pastorais da favela, operária e das CEBs. 

Isto não significa que em outras paróquias e bairros da cidade não tenhamos sinais de 

pastorais adeptas a reflexão teológica e a práxis de uma Igreja voltada à libertação. Mas, o 

declínio da influência política e teológica tem sua importância na organização do plano 

pastoral arquidiocesano. Nesta época, a ênfase administrativa da Cúria Metropolitana está 

voltada para as associações e movimentos arquidiocesanos, uma organização de 31 entidades 

ou instituições que tem outras concepções sobre as questões sociais, diferentemente no âmbito 

que a TdL se propusera a realizar. Assim, a Liga das Senhoras Católicas, a Arquiconfraria das 

Mães Cristãs, o Movimento Focolari e de Renovação Carismática e o Cursilho da 

Cristandade, são alguns exemplos que se afirmam como uma opção teológica e pastoral da 

Igreja local em sintonia com a Igreja Romana. 

Em uma visão semântica ampla, Freitas define a pastoral “[...] como ação de toda a 

comunidade eclesial visando à missão evangelizadora da Igreja
10

”. Neste caso, as pastorais da 

Arquidiocese possuem um segmento denominado de pastorais especiais, entendidas como 

pastorais organizadas por equipes ou grupos compostos necessariamente de leigos e de um 

presbítero, na condição de assistente eclesiástico. Nelas, não há aparentemente uma distinção 

do que significa uma pastoral comum, com toda a sua importância, e o que representa uma 

pastoral especial. Nesta organização, as pastorais, em geral, somam o total de 26 

compreendendo desde opções ditas de vanguarda no discurso religioso da CNBB e dos 

teólogos da libertação na época, como a pastoral do migrante, da favela, das CEB‟s, entre 

outras, até pastorais voltadas aos militares, aos coreanos, à catequese, e aos seminários 

maiores.  

Libânio
11

, estabelece três modelos de análise sobre a pastoral. Tais modelos, embora 

apresentados linearmente encontram-se lado a lado na realidade latino-americana: 
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a) a pastoral tradicional, construída sobre o “poder da Igreja” e sobre a “força do medo” 

visava salvar as pessoas do mundo perverso e perigoso; esta não resiste ao impacto das 

ciências que vão revelando um mundo construído por seres humanos diferentemente da 

concepção tradicional; 

b) a pastoral moderna, compreendida como uma nova pastoral que reconhece este mundo 

como lugar legítimo de atuação do cristão. Essa proposta, assumida na Igreja Católica, 

especialmente após o Concílio Vaticano II é entendida pelo autor, como uma “pastoral-

fermento, pastoral-penetração, pastoral-testemunho”. Somente que este tipo de pastoral, 

cegada pelo otimismo de mudanças e do progresso, não percebe a conflitividade da sociedade 

latino-americana, abafada por golpes militares a partir da década de 1960; 

c) a pastoral da libertação, voltada à atuação e transformação da Igreja tendo como modelo 

as CEB‟s, a pastoral da terra, a pastoral operária, entre outras pastorais.  

Neste sentido, é necessário incorporar novos elementos a esta práxis histórica, no 

campo pastoral, como o corpo de homens e mulheres, seus sonhos, suas esperanças, suas 

culturas, seus conflitos, suas crenças, seus mitos e símbolos. Há que reconhecer também a 

pluralidade dos sujeitos históricos a partir da sua complementaridade na complexa trama que 

constitui a sociedade. Cabe aqui o seguinte questionamento: de que forma as orientações 

pastorais, nos anos 1980, interferem no declínio da influência da Teologia da Libertação na 

Arquidiocese? 

Na década de 1980, a Assembléia Arquidiocesana aprova o XI e o XII Planos 

Pastorais e o Sínodo Arquidiocesano, apresentando pela primeira, e última vez, as CEB‟s 

como „prioridade‟ da ação pastoral da Arquidiocese no período de 1981 a 1987. São 

prioridades também a pastoral catequética, a evangelização no mundo do trabalho e a pastoral 

da família. A esta última é atribuída um conjunto de princípios morais de educação na fé, 

afinal, a pastoral da família é prioridade em todos os planos pastorais.  

Os planos compõem-se de um conjunto de diretrizes, traçados por objetivos e 

prioridades, que caracterizam uma proposta pastoral. Enquanto desdobramentos das 

orientações pastorais da Sé Romana são realimentados e respaldados por orientações gerais 

voltadas à realidade continental, nacional, regional e local, ou seja, dos documentos do 

CELAM e da CNBB ao Regional Sul II, e deste à Igreja particular que entra em sintonia com 

as diretrizes maiores.  

A partir do Concílio Vaticano II, uma série de documentos pontifícios dá diretrizes 

sobre a família: de Paulo VI, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes
12

 (1965), que trata 
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sobre as questões da Igreja e o mundo, tornando-se documento significativo na discussão do 

papel da família e de abertura da Igreja para a realidade socioeconômica, política e para o 

delineamento da sua doutrina social; a Encíclica Humanae Vitae
13

 (1968), possui capítulo 

sobre a regulação da natalidade, pontuando sobre a postura da Igreja em relação ao aborto e a 

vida sexual dos fiéis. De João Paulo II, as Exortações Apostólicas Familiaris Consortio
14

 

(1981), questionando sobre o papel da família dada as transformações que tem passado à 

sociedade moderna e a Reconciliatio et Paenitentia
15

 (1984), demonstrando a importância da 

penitência e como que os fiéis podem tornar-se perplexos quando os agentes familiares não 

seguem as orientações do magistério da Igreja.  

A partir do XII Plano de Ação Pastoral da Arquidiocese de Curitiba (1983, p. 150), as 

diretrizes corroboram os documentos das organizações eclesiásticas e excluem toda e 

qualquer orientação pastoral de cunho social.  Neste caso, tornam-se diretrizes: a integração 

dos diversos movimentos familiares na pastoral familiar; a catequese familiar; a preparação 

dos jovens para o sacramento do matrimônio; a formação de casais para uma paternidade 

responsável utilizando-se de métodos naturais; a formação de agentes de pastoral familiar.  

Da mesma forma, a pastoral das CEB‟s acompanha um conjunto de documentos de 

organismos eclesiásticos que procuram dar diretrizes sobre o seu funcionamento e 

organização. Enquanto documento matriz, as determinações da Igreja Romana indicam as 

orientações pastorais a serem seguidas. Alguns documentos merecem destaque: de Paulo VI, 

temos a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi
16

 (1975) com a finalidade de esclarecer 

que o papel da Igreja é anunciar o Evangelho e o sentido da libertação, não pode ser limitada 

à dimensão econômica, social, política e cultural e para as liberdades essencialmente 

humanas, mas voltar-se ao homem integral com abertura para o absoluto. No pontificado de 

João Paulo II, a Instrução Libertatis Nuntius
17

 (1984) e a Instrução sobre a Liberdade Cristã e 

a Libertação (1986), demonstram finalidade específica de chamar a atenção do clero, dos 

teólogos e fiéis para os desvios e perigos de desvios que colocam em risco a fé de certos tipos 

de TdL com influência marxista como também a explicitação do que a Congregação para a 

Doutrina da Fé entende por desvio e perigo de desvios prejudiciais à fé. 

As orientações são assimiladas entre as lideranças eclesiásticas. A CNBB em Carta 

dirigida aos agentes pastorais e as comunidades
18

, ao analisar as falhas e tensões da 

evangelização libertadora no Brasil, esclarece: 

 

Há divergências nascidas na complexidade da realidade sócio-econômico-

político-cultural e eclesial [...]. Mas há tensões, divergências e conflitos que 
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podem ameaçar a unidade fundamental da fé e a união do amor que Jesus 

colocou como sinal distintivo de sua Igreja. Elas levam ao surgimento de 

grupos extremados, de tendências opostas, que se fecha em si mesmos, 

criticando e condenando os demais. 

Há, ainda, divergências oriundas de interpretações teológicas diferentes: 

umas válidas, outras que suscitam dúvidas ou até parecem esvaziar aspectos 

essenciais da fé.  
 

 Uma das orientações pastorais da CNBB, no mesmo documento, sugere que as 

opiniões teológicas sejam vistas como simples opiniões, evitando a divulgação indiscriminada 

entre os agentes pastorais principalmente em manuais de catequese. 

Na Arquidiocese, ocorre um período intrigante em relação à pastoral das CEB‟s. Até o 

início dos anos 1980, antes das represálias explícitas aos teólogos da libertação pela Sé 

Romana, entre eles Leonardo Boff e a publicação das Instruções da Sagrada Congregação 

para a Doutrina da Fé a respeito da TdL, as CEB‟s são citadas nos planos pastorais desde 

1973 e vão assumindo o discurso dos documentos oficiais do CELAM e da CNBB. Mas, ao 

mesmo tempo, que são apresentadas como prioridades no XI e XII Planos Pastorais, entre os 

anos de 1978 a 1984, ocorre em um período de insegurança e desarticulação tendo por 

consequência a desativação da Equipe Arquidiocesana em 1985. Isso não quer dizer, que as 

paróquias, neste período, não mantivessem sua organização e não escolhessem representantes 

para participar dos Encontros Intereclesiais das CEB‟s em caráter nacional ou mesmo de 

Assembléias na Arquidiocese. 

Durante a realização do Sínodo da Arquidiocese de Curitiba (1987-1994), os 

documentos do Regional Sul II são claros:  

 

A opção preferencial pelos pobres que a Igreja no Brasil assume é 

evangélica. Não se reduz a um posicionamento sócio-político em favor dos 

pobres. [...] A igreja dos pobres fala primeiro e acima de tudo ao homem, e 

por isso a todos os homens. É a Igreja Universal... Não é a Igreja de uma 

classe social ou de um só grupo. 

 

[...] A libertação cristã é libertação sobretudo do pecado e do maligno. A 

Igreja convencida de que todo o processo de transformação social resultará 

ilusório e vão, se não intervier uma verdadeira conversão das mentes, das 

vontades e dos corações
19

. 
 

 

O Sínodo tem por finalidade de repensar a estrutura e organização da Igreja e 

organizar um plano pastoral, fundamentado na realidade eclesial e social da Arquidiocese, 

envolvendo de modo geral, as pastorais, os movimentos e todos os segmentos religiosos. Para 

tanto, três são as prioridades do Sínodo: a formação na fé, a comunhão participativa e a 
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família. O documento conclusivo caracteriza a ordem, a classificação, a síntese de como 

representam o mundo social. Não somente como forma de legitimação da autoridade 

constituída mas a garantia da produção e reprodução da crença no campo religioso.  

Portanto, as diretrizes do Sínodo retiram o espaço das CEB‟s enquanto prioridade de 

importância pastoral e esvaziam de modo doutrinário a efervescência das concepções da TdL 

sobre as pastorais, tornando-se consenso. Neste contexto, a perda de certos referenciais das 

pastorais de base popular, a formação de um clero diocesano desligado das questões sociais, a 

fragmentação dos movimentos sociais e pastorais, entre outros, são reflexos deste contexto. 

Se a organização das pastorais representa, nos anos 1980 e início dos anos 1990, uma 

orientação “aparente” voltada à Doutrina Social da Igreja, consumada com as novas diretrizes 

do Sínodo Arquidiocesano e do XI e XII Plano Arquidiocesano de Pastoral, estas sinalizam, 

aqui, a guisa de conclusão deste artigo, algumas situações distintas no campo religioso:  

a)  a participação de membros permanentes com representação no Conselho Presbiteral e suas 

relações com o poder eclesiástico. São quatro formações distribuídas nos seguintes períodos: 

a) 1982 a 1984; b) 1985 a 1986; c) 1987 a 1988; d) 1989 a 1992. Neste sentido, os padres que 

ocupam o cargo de Coordenador Geral da Pastoral e Coordenador da Área Periferia Sul da 

cidade, permanecem no Conselho Presbiteral, somente alterando as funções, em sua maioria 

ocupada por padres diocesanos; 

b)  a Área Pastoral da Periferia Sul, região caracterizada pela falta de infra-estrutura na 

cidade, possuindo, de um lado, sérios problemas sociais de habitação, desemprego, violência, 

migração, e, de outro, sendo palco da efervescência dos movimentos sociais, das pastorais e 

da proliferação das CEB‟s, não compreende a proliferação das idéias e da práxis da TdL em 

todas as 38 paróquias, representadas pelos setores Carmo, Pinheirinho
20

, Santa Felicidade, 

Portão e Capão Raso; 

c) Curitiba possui uma grande concentração de congregações e ordens religiosas 

proporcionalmente à sua população. Segundo o Anuário Arquidiocesano (1989-1992), são 45 

congregações masculinas e 74 congregações femininas. No entanto, a presença constante de 

algumas casas religiosas na realidade periférica da cidade tenciona relações de poder na base 

paroquial: de um lado, a autonomia pastoral das congregações religiosas e a identificação dos 

leigos em uma prática pastoral de base comunitária; de outro, o discurso hegemônico católico 

representado nos planos pastorais e diretrizes arquidiocesanas.  
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