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O SURGIMENTO DO CELAM NA AMÉRICA LATINA 

Pe. Devair Araújo da Fonseca 

 
Introdução 

 
A Igreja Católica Romana conheceu duas grandes rupturas que tiveram 

influência na mudança de adaptação da sua imagem. O primeiro cisma ficou 

conhecido como o Cisma do Oriente e foi a ruptura da Igreja cristã em Igreja 

Católica do Ocidente e Igreja Ortodoxa do Oriente. Essa separação tornou-se 

formal e evidente no ano de 1054. A partir daí cresceu sempre mais a diferença 

entre as duas Igrejas, ficando a Igreja do Ocidente com a herança cultural da 

tradição cristã helênica. 

A segunda ruptura para da Igreja Católica Romana aconteceu no século XVI 

com a questão protestante. Martinho Lutero iniciou um movimento religioso que 

contou com o apoio político de príncipes da Alemanha. O resultado final desse 

movimento foi a sua condenação e excomunhão e a divisão da Igreja Cristã 

Ocidental em duas tradições religiosas. Uma que se manteve ligada ao Bispo de 

Roma, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E as Igrejas que nasceram 

da separação que ficaram conhecidas como Igrejas da Reforma entre elas a 

Igreja Luterana, a Igreja Calvinista e a Igreja Anglicana. 

Foi o Concilio de Trento1 o grande responsável por dar à Igreja Católica 

uma identidade definitivamente Romana. O Concílio aconteceu entre 1545 e 

1563 e os papas que se seguiram ao Concílio levaram a cabo essa tarefa. 

 1545-1563 – Concílio de Trento 

 Pio V (1566 -1572) 

 Publicação do Catecismo Romano (1566) 

 Edição melhorada do Breviário (1568) 

 Edição melhorada do Missal Romano (1570) 

 Gregório XIII (1572 – 1585) 

                                            
 Mestre em Teologia pela Universidade Gregoriana em Roma (2002) e professor no Centro de Estudos 
da Arquidiocese de Ribeirão Preto.  
1 Cf  C. O’DONNELL; S. PIE-NINOT, “Trento” in: DEcl, San Pablo, 2001, p. 1067-1071. 
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 Promoveu os institutos de formação eclesiástica em 
Roma  

 Completou a organização das nunciaturas apostólicas  

 Sixto V (1585 – 1590) 

 Restauração do Estado Pontifício  

 Reorganização da Cúria Romana e das congregações 
cardinalícias  

 Aumento e maior internacionalização do Colégio dos 
Cardeais 

 Restauração da obrigação da visita a ad limina   

 

Também os bispos tiveram importante participação nesse processo de firmar a 

identidade da Igreja Romana. 

 Renovação do ministério episcopal, e obrigatoriedade 
de residência diocesana 

 Renovação do trabalho pastoral nas dioceses 

 Preocupação com a formação e a disciplina do clero e a 
criação de seminários 

 A instituição das visitas pastorais  

A origem das conferências episcopais, na forma como as conhecemos, remonta 

exatamente ao século XVI. Entre os motivos que originaram esse tipo de reunião estão 

as dificuldade encontrada para a celebração dos concílios, forma tradicional de reunião 

dos bispos para discutir questões que envolvem a vida da Igreja.  

O número de conferências aumentou nos séculos seguintes, particularmente no 

século XIX e XX. Uma característica forte das conferências é que elas são constituições 

territoriais nacionais, destinadas a promover um trabalho pastoral conjunto. A 

Conferência Episcopal da América Latina (CELAM) é uma particularidade, já que ele 

reúne diversas nações2. 

O CELAM presta serviços de contato, comunhão e formação às 22 conferências 

episcopais que compõe a América Latina e Caribe. Embora haja uma questão muito 

discutida a respeito do poder de magistério das Conferências, o que fica claro é que elas 

                                            
2 Cf  C. O’DONNELL; S. PIE-NINOT, “Conferencias episcopales” in DEcl, San Pablo, 2001, p. 212. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 3 

são uma expressão da comunhão eclesial e uma aplicação dinâmica do principio da 

colegialidade3. 

 

 

1. Antilhas 2. Haiti  
3. Argentina  4. Honduras  
5. Bolívia  6. Mexico  
7. Brasil  8. Nicarágua  
9. Chile  10. Peru  
11. Colômbia  12. Panamá  
13. Costa Rica  14. Porto Rico  
15. Cuba  16. Paraguai  
17. El Salvador  18. Uruguai  
19. Equador  20. República Dominicana  
21. Guatemala  22. Venezuelana  

 

1 – O primeiro Concílio Plenário 
  

A origem mais remota do CELAM está ligada a uma iniciativa do Papa Leão 

XIII que convocou com a Carta Apostólica Cum diuturnum, de 25 de dezembro de 

1898, um Concílio Plenário da América Latina. Este Concílio foi realizado em Roma, 

no período de 28 de maio a 9 de julho de 1899. Essa iniciativa inaugurou ações que 

permitiriam ao episcopado latino-americano alcançar maior integração e organização 

colegial. 

O século XIX foi um período de grandes transformações políticas e sociais na 

América Latina, em todo o continente nasceram 15 nações onde a fé católica constitui 

um elemento essencial do tecido social. O reconhecimento da independência desses 

países representou um problema que teve que ser abordado com cautela pela sede da 

Igreja Católica Romana. Mas entre 1830 e 1900 foram criadas 10 sedes arquidiocesanas 

e 57 dioceses sufragâneas4.  

As dioceses criadas em toda a América, portuguesa e espanhola, era muito 

grandes, com poucos sacerdotes, formação do clero deficitária, grande parte da 

população estava privada dos sacramentos e de uma forma estável de vida eclesial. Ao 

                                            
3 Cf  Idem, p. 215. 
4 Cf. J. M. LABOA, Historia de la Iglesia – IV Época Contemporânea, BAC, 2002, p. 185-187. 
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lado de tudo isso é preciso considerar que o processo de independência, as vezes longo, 

acabou por enfraquecer ou destruir a organização da Igreja. 

Terminados os processos de independência e superadas as dificuldades das 

guerras deu-se início um lento processo de recuperação da vida da Igreja Católica na 

América Latina. Isso aconteceu no final do século XIX, e coincide com o pontificado de 

Leão XIII. Ele assumiu a direção da Igreja com a proposta de uma “nova 

evangelização”5. 

Leão XIII concentrou sua atividade pontifícia em temas ligados a eclesiologia. 

Dentro dessa perspectiva se destacam a atividade doutrinal e a de política eclesiástica 

com a finalidade de restabelecer a unidade das Igrejas cristãs. 

A centralidade da questão eclesiológica no pontificado de Leão XIII obedeceu a 

sua convicção pessoal de que a Igreja tinha um papel imprescindível na realidade do 

mundo, e que era imperativo garantir isso diante das forças contrárias que lutavam 

contra a Igreja. Ele estava convencido da necessidade de restituir à Igreja e ao papado 

seu lugar no mundo6. “Para desenvolver seu programa pastoral, Leão XIII lançou mão 

da experiência sinodal da Igreja”7. 

Desse modo se preparou a convocação de um Concílio Plenário Latino 

Americano. Essa convocação já fora sugerida pelo bispo de Santiago do Chile, Dom 

Mariano Casanova, no ano de 1888. Quando convocou o Concilio em 1898, o Papa 

Leão XIII pretendia estudar o melhor modo de olhar para os interesses do povo latino-

americano, considerando que a reunião conciliar fortaleceria a unidade da Igreja nas 

terras da América Latina.  

De Roma foi enviado um documento de trabalho com os temas que deveria ser 

abordados: 

 A fé da Igreja 

 A Igreja 

 O Sacerdócio 

 O culto 

 As ameaças contra a fé 
                                            
5 Cf. J.I. SARANYANA, Cem anos de Teologia na America Latina, Paulinas-Paulus, p. 16-17. 
6 Cf. A. ANTON, El mistério de la Iglesia – Evolucion historica de las ideas eclesiológicas, BAC, 1987. 
7 J.I. SARANYANA, Cem anos de Teologia na America Latina, Paulinas-Paulus, p. 17. 
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 As relações com o Estado e com a sociedade 

 Os bens da Igreja 

 Temas disciplinares  

O Concílio não apresentou grandes novidades teológicas ou canônicas, mas 

também esse não era o propósito. O objetivo principal era o de unificar as diretrizes 

sobre a disciplina eclesiástica, de forma a facilitar o trabalho nas dioceses da America 

Latina. Esse objetivo foi também o ponto de partida de uma série de mudanças em todo 

o continente. 

Ao longo de suas 29 congregações gerais, 9 sessões solenes o Concilio Plenário 

aprovou 998 decretos, que propunham: 

 Novas relações com o Estado baseadas nas Encíclicas de Leão XIII, 
especialmente na Libertas praestantissimum 

 Condenou os erros modernos do liberalismo, do ateísmo, do racionalismo e 
do positivismo 

 Apontou o protestantismo como causa dos erros modernos 

 Apresentou as preocupações com a vida e a formação dos sacerdotes 

Apesar de ter mantido uma posição firme de conservação e defesa da Igreja, o 

Concílio Plenário expressa a preocupação de Roma pela Igreja da America Latina. Esse 

concílio tornou-se o ponto de partida da atual panorâmica teológico-eclesial da America 

Latina, no que se refere ao surgimento do CELAM e consolidação das conferências 

episcopais nacionais8.  

Foi o Concilio Vaticano II que possibilitou uma nova eclesiologia, e que 

portanto deu às Conferências Episcopais uma nova importância e um novo papel. Mas 

já antes dele o CELAM havia realizado sua primeira conferência geral.  

Uma vez que as Conferências dos Bispos — já constituídas em muitos 
países — deram inequívocas provas de apostolado mais fecundo, este 
Sacrossanto Sínodo julga ser de toda conveniência que, em todo o 
mundo, os Bispos de uma nação ou região se agrupem numa única 
assembléia, a fim de que periodicamente se reúnam, comunicando 
entre si as luzes da prudência e experiência, depois de consultas 
mútuas, façam uma santa conspiração de forças para o bem comum 
das Igrejas9. 

 

2 – A Conferência Episcopal do Rio de Janeiro 

                                            
8 Cf. J. M. LABOA, Historia de la Iglesia – IV Época Contemporânea, BAC, 2002, p. 197. 
9 CD 37. 
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A Primeira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, foi realizada 

no Rio de Janeiro, no período de 25 de julho a 4 de agosto de 1955. O período que 

seguiu à Segunda Gerra Mundial foi bastante conturbado e marcou profundamente o 

mundo e a Igreja. Para fazer frente a essas transformações, especialmente em ambiente 

latino-americano, a idéia dessa assembléia dos bispos foi aprovada e incentivada pelo 

Papa Pio XII. 

Por essa razão, Nos pareceu oportuno, tendo em vista também o 
desejo do Episcopado Ibero-Americano, que a Hierarquia ibero-
americana se reunisse para realizar, em conjunto, um estudo profundo 
dos problemas e determinar os meios mais aptos para resolver com 
prontidão e zelo, aquilo que a situação atual exige10.  

O contexto histórico mundial dos anos cinqüenta foi marcado pela Guerra Fria e 

pelo conflito de interesses entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União 

Soviética. Na América Latina cresciam os movimentos sociais de esquerda, e muitos 

cristãos se juntavam a eles. Mesmo dentro da Igreja circulavam pensamentos de 

mudança. Ainda no campo religioso, se detectavam a expansão do protestantismo e o 

crescimento da modernidade secularizada e hostil à Igreja. 

De sua parte Pio XII tinha consciência das transformações do mundo e de como 

isso afetava a Igreja da América Latina e seu grande potencial de crescimento. Por isso 

enviou uma carta apostólica, “Ad Ecclesiam Christi”, que elencava alguns pontos que 

deveriam ser considerados pela Conferência do Rio. Os principais problemas 

considerados foram: 

 A falta de clero e a sua distribuição irregular. 

 A conseqüente perda de valores religiosos, da influência da Igreja 
e o avanço das religiões não católicas. 

Para a solução destes, que o Papa chama de “graves problemas religiosos”, ele 

propõe um trabalho de incentivo às vocações, bem como sua melhor preparação. 

Temos certeza que, penetrando no programa proposto para a 
Conferência, os zelosos e digníssimos Prelados chegarão a tomar as 
melhores determinações para que, entre os filhos de suas pátrias, 
chegue se a suscitar, fomentar e proteger, na forma mais conveniente e 

                                            
10 PIO XII, Ad Ecclesiam Christi 4: “Por esta razón Nos ha parecido oportuno, accediendo también ai 

deseo que Nos mostró el Episcopado de Iberoamérica, que la Jerarquia iberoamericana se reuniese 
para proceder, en conjunto, ai estúdio profundo de los problemas y la determinación de los médios 
más aptos para resolverlos con la prontitud y la perfección que las actuales necesidades reclaman”. 
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eficaz, vocações cada vez mais numerosas, tanto para o sacerdócio 
como para o estado religioso; para que também os ministros de Deus e 
da Igreja se formem mediante a devida preparação, para serem santos 
e dispostos a todo bem; para que o espírito eclesiástico dos chamados 
a isto se conserve puro, como seu sagrado ministério, no meio de 
tantos perigos e tentações; e o que ainda é mais importante, para que 
crescendo sempre  se intensifique sua consagração à piedade e ao 
cumprimento de seus deveres cotidianos, e sua vida sacerdotal esteja 
livre de inconsistências e cheia de plenitude11. 

A Conferência seguiu as orientações dadas pelo papa Pio XII, e terminou por 

propor uma ampla e ativa campanha que favorecesse as vocações sacerdotais, tanto 

incentivando o seu aumento, como repensando o conteúdo formativo oferecido nos 

seminários. Entre os pontos de orientação para a formação, a dimensão espiritual foi a 

que ocupou um maior espaço, e foi apresenta em forma bipolar. A parte que cabe aos 

reitores e diretores espirituais, tanto no que diz respeito à escolha dos mesmos, como de 

suas responsabilidades pessoais; e a parte que toca diretamente aos seminaristas.  

No processo formativo, a Conferência aponta também as exigências da formação 

cultural e humana, mas é na formação espiritual que aparecem os elementos que 

caracterizam e identificam o padre. Para a formação espiritual dos seminaristas se 

recomenda que: 

Que se eduquem os seminaristas na imitação de Jesus Cristo, Sumo e 
Eterno Sacerdote, e na dependência do Bispo, de cujo apostolado o 
sacerdote é cooperador, inculcando, especialmente nos estudantes de 
teologia, a convicção prática da grandeza do apostolado sacerdotal e 
da necessidade e possibilidade de santificar-se nele, ensinando-lhes 
que o próprio ministério pastoral é fonte de santificação e de 
perfeição. 

Que se fomente o conhecimento e a imitação de sacerdotes do Clero 
secular que tenham alcançado a santidade, e cujos exemplos, vida e 
culto devam a cada dia ser mais estudados e divulgados. 

Que se forme nos seminaristas, solidamente, uma piedade íntegra, 
livre de sentimentalismo, e contrária a todo tipo de falso e perigoso 
misticismo. 

                                            
11 PIO XII, Ad Ecclesiam Christi 4: “Tenemos por muy cierto que, penetrando en el programa propuesto a 

la Conferencia, los celosos y dignísimos Prelados llegarán a tomar las mejores determinaciones para 
que, entre los hijos de sus patrias, lleguen a suscitarse, fomentarse y protegerse en la forma más 
conveniente y eficaz, vocaciones cada vez más numerosas, así para el sacerdocio como para el estado 
religioso; para que también los ministros de Dios y de la Iglesia, se formen, mediante la debida 
preparación, para ser santos y dispuestos a todo bien; para que el espíritu eclesiástico de los llamados 
a ello se conserve indemne, como su sagrado ministerio, en medio de tantos peligros y tentaciones; y, 
lo que aún es más, para que, creciendo siempre e intensificándose su consagración a la piedad y al 
cumplimiento de sus deberes cotidianos, su vida sacerdotal esté íntegramente libre de vaciedades y 
llena de plenitud”.  
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Que seja incutido fortemente, nos futuros sacerdotes, um espírito de 
humildade, obediência, abnegação e sacrifício. 

A respeito da castidade, o Diretor Espiritual e os confessores 
observem fielmente as normas dadas pela Santa Sé, e aquelas 
orientações particulares que o Bispo, oportunamente, indicar12.  

A melhor preparação do clero e o aumento do número de vocações tinham em 

vista a realidade da América Latina. Mas é também um reflexo do discurso 

eclesiológico do período, que via a ação apostólica como uma realidade própria do 

ministério ordenado, e onde o laicato era visto como realidade auxiliar. 

Julga-se que para um melhor progresso da colaboração do laicato 
católico na ação apostólica, na América Latina, é de suma importância 
difundir cada vez mais, entre os fiéis o exato conhecimento da posição 
dos seculares dentro do Corpo Místico de Cristo, formando a 
consciência dos fiéis, de modo que se persuadam praticamente que o 
apostolado, mesmo sendo missão própria do sacerdote, não é 
exclusiva dele, mas que também lhes compete, pelo próprio caráter de 
cristão, sempre sob a obediência dos Bispos e dos Párocos e dentro 
das formas e ofícios que não são privativos do ministério sacerdotal. 
Portanto é necessário que tais princípios sejam oportunamente 
ensinados e inculcados desde o Seminário aos futuros sacerdotes, para 
que possam aproveitar, como convém, da preciosa ajuda que se pode 
ter com a colaboração dos leigos13. 

A Conferência do Rio de Janeiro buscou dar resposta para os problemas que 

foram apresentados por Pio XII. Embora a preocupação com a formação do clero pareça 

ser o único tema realmente discutido e avaliado, é importante levar em conta que trata-

se fundamentalmente de uma preocupação pastoral, ainda que sob influência pos-

                                            
12 DR no 14: a) se eduque a los seminaristas en la imitación de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, y en la dependencia del Obispo, de cuyo apostolado es 

cooperador el sacerdote, inculcando, especialmente en los estudiantes de teología, la convicción práctica de la grandeza del apostolado sacerdotal y de la 

necesidad y posibilidad de santificarse en él, enseñándoles que el propio ministerio pastoral es fuente de santificación y de perfección; b) se fomente el 

conocimiento y la imitación de los sacerdotes del Clero secular que han alcanzado la santidad, cuyos ejemplos, vida y culto deben ser cada día más 

estudiados y divulgados; c) se forme a los seminaristas, muy solícitamente, en una piedad sólida, exenta de toda sensiblería, ajena a cualquier especie de 

falso y peligroso misticismo; d) se inculque fuertemente en los futuros sacerdotes el espíritu de humildad, obediencia, abnegación y sacrificio; e) respecto a 

la castidad, el Director Espiritual y los confesores observen fielmente las normas dadas por la Santa Sede y las peculiares directrices que el Obispo creyera 

oportuno impartir. 
13 DR no 43: “Juzga que para el mayor progreso de la colaboración del laicado católico en la acción 

apostólica en América Latina, es de suma importancia difundir cada vez más entre los fieles el exacto 
conocimiento de la posición de los seglares dentro del Cuerpo Místico de Cristo, formando la 
conciencia de los fieles, de modo que se persuadan prácticamente que el apostolado aun siendo misión 
propia del sacerdote, no es exclusiva de él, sino que también les compete a ellos, por su mismo 
carácter de cristianos, siempre bajo la obediencia de los Obispos y de los Párrocos y dentro de las 
formas y oficios que no son privativos del ministerio sacerdotal. Por tanto es necesario que tales 
principios sean oportunamente enseñados e inculcados desde el Seminario a los futuros sacerdotes, 
para que sepan aprovecharse, como conviene, de la preciosa ayuda que les puede venir de la 
colaboración de los laicos”. 
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tridentina e de um espírito apologético anti-protestante e anti-moderno da época14. 

Diante das mudanças externas, a Primeira Conferência buscou intensificar a sua 

capacidade de defender a fé católica, com os meios e a metodologia própria de sua 

época. 

O trabalho que ficou, como grande destaque, desta Conferência foi a 

formalização de um pedido para a criação de um Conselho Episcopal Latino-

Americano. O pedido foi enviado ao Papa Pio XII, e em 2 de novembro de 1955 foi 

criado o CELAM, que dinamizou profundamente as atividades da Igreja na América 

Latina. 

 

3 – A conferência episcopal de Medelín 
 
Medellín foi a segunda conferência do episcopado latino-americano, e aconteceu 

num ambiente eclesial diferente da primeira. Realizou-se em Medellín, na Colômbia no 

período de 24 de agosto a 6 de setembro de 1968. O tema proposto para essa 

Conferência foi: “A Igreja na presente transformação da América Latina à luz do 

Concílio Vaticano II”. 

A década de sessenta foi um período de grandes transformações em todo o 

mundo, uma época de realização dos projetos alternativos iniciados nos anos 50. No 

cenário político foi reforçada a polarização, e o domínio das duas super potências, 

Estados Unidos e União Soviética. Em várias partes do chamado Terceiro Mundo, os 

movimentos de independência das antigas colônias, ganharam força. No ambiente 

cultural também foram várias mudanças de comportamento, com o surgimento do 

movimento feminista, dos movimentos sociais contra o preconceito racial, e com os 

movimentos a favor da liberdade sexual. 

Nesse período, além desses fatores externos a América Latina vivia uma 

realidade político-social bastante conturbada, pelos movimentos sociais de esquerda, 

pelo regime de governo totalitário, de cunho militar, instalado em diversos países, e pelo 

acentuado número de pessoas que viviam na pobreza15. Nesse cenário foi fermentada e 

                                            
14 Cf. C. CALIMAN, Do Rio de Janeiro (1955) a Aparecida (2007) - o Itinerário profético da Igreja na 

América Latina, 2007. 
15 Para compreender a realidade Latino-Americana cf. José Oscar BEOZZO (org), A Igreja Latino-

Americana às vésperas do Concílio, São Paulo, 1993. 
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gerada uma forma de ver e pensar a realidade latino-americana, ai nasceu a Teologia da 

Libertação, que terá papel fundamental na forma de fazer teologia na América Latina16. 

O Concílio Vaticano II significou para a Igreja Universal uma mudança na 

forma de pensar e viver a Igreja, e foi ele que deu o pano de fundo para a Conferência 

de Medellín, bem como para as demais. O Concílio provocou tanto um movimento da 

Igreja para o mundo, como um movimento da Igreja para si mesma. Duas atitudes 

novas, propostas pelo Concílio contribuíram para que esses movimentos se tornassem 

efetivos na Igreja, a atitude de diálogo e de serviço. 

No pensamento de João XXIII, que convocou o Concílio, a Igreja não podia 

manter-se isolada e desconfiada frente às mudanças tão radicais que afetavam o mundo e 

o próprio cristianismo. Era claro que o fechamento da Igreja, vista como “sociedade 

perfeita”, não garantia nenhuma unidade do pensamento católico. Por isso era urgente 

uma abertura para dialogar com mundo. A convocação do Concílio foi um gesto 

profético, que trouxe para a Igreja um novo rumo. 

Paulo VI sucedeu João XXIII, e levou à frente a obra de renovação da Igreja. No 

pensamento dele, o Concilio deveria essencialmente renovar a Igreja: “O pensamento de 

Paulo VI sobre o concílio gravita em torno de um grande eixo: quer com todas as suas 

forças que a Igreja volte a torna-se o que é na verdade (LG), para apresentar-se melhor 

ao mundo (GS)”17. 

A renovação da Igreja significava a necessária renovação tanto do ministério 

ordenado, como dos fiéis leigos. O Concílio apresentou uma reflexão profunda sobre a 

natureza do povo de Deus, falando do sacerdócio comum dos fiéis e do sacerdócio 

ministerial, como realidades ordenadas uma a outra18. “O concílio propôs uma nova 

imagem do papa e dos bispos, cujo traço dominante é o pastor. O próprio magistério 

define-se com servidor da palavra de Deus; não está acima da Palavra, mas a serviço da 

Palavra (DV 10)”19.  

A II Conferência geral do Episcopado Latino-Americano foi convocada por 

Paulo VI, para aplicar na América Latina aquilo que foi pensado no Concílio Vaticano 

                                            
16 Cf. Jacques DUPUIS, “Teologias” in DTF, Petrópolis-Aparecida, 1994, p. 972-978. 
17 René LATOURELLE, “Vaticano II” in DTF, Petrópolis-Aparecida, 1994, p. 1045. 
18 Cf. LG 10. 
19 René LATOURELLE, “Vaticano II” in DTF, Petrópolis-Aparecida, 1994, p. 1046. 
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II. O tema escolhido para essa Conferência foi: “A Igreja na presente transformação da 

América Latina à luz do Concílio Vaticano II”.  

O próprio Paulo VI dirigiu o discurso de abertura, e apresentou a direção dos 

trabalhos, divididos em três partes: Orientações espirituais; Orientações pastorais e 

Orientações sociais. Mas o discurso do Papa não causou uma marca profunda na 

Conferência, “com o recuo do tempo, percebe-se que o discurso de Paulo VI não só não 

foi seguido, como até contrariado pelos bispos de Medellín”20. 

Se o Concílio foi uma renovação, é verdade que ele também mexeu com a 

identidade da Igreja e dos ministros da Igreja. Na mensagem final, dirigida aos povos da 

América Latina, os bispos dão a palavra de pastores, mas enfatizam a realidade de que 

são homens latino-americanos, que compartilham a história do povo, e apresentam a 

Igreja da América Latina como realidade possuidora de uma história que lhe é peculiar. 

A América Latina, além de uma realidade geográfica, é uma 
comunidade de povos com uma história própria, com valores 
específicos e com problemas semelhantes. A tomada de posições e as 
soluções devem corresponder a essa história, e a esses valores e 
problemas21. 

 Através da Conferência de Medellín, a Igreja da América Latina buscou 

realmente assimilar o movimento do Concílio, no que diz respeito ao diálogo e o 

serviço. Se na Conferência do Rio de Janeiro, se buscou uma forma de incentivo e 

aumento do clero para fazer frente aos desafios que a Igreja vivia. Em Medellín a Igreja 

quer em primeiro lugar dialogar, e quer que esse diálogo seja transformador da 

realidade, a Igreja quer assim ser aquela serve. “Não temos soluções técnicas, nem 

remédios infalíveis. Queremos sentir os problemas, perceber as exigências, compartilhar 

as angústias, descobrir os caminhos e colaborar nas soluções”22. 

 O que a Medellín propõe é uma nova forma de ser Igreja, conforme o Vaticano 

II. Dessa nova forma de ser Igreja nasce a exigência da renovação do ministério 

ordenado.  

As grandes mudanças do mundo de hoje na América Latina afetam 
obrigatoriamente os presbíteros no seu ministério e em sua vida. Por 
isso nós, os bispos, tentamos refletir com o propósito de contribuir 

                                            
20 Francisco CATAO, “Aos trinta anos de Medellín” in Trinta anos depois, Medellín é ainda Atual?, 

1998, São Paulo, p. 262. 
21 DM, Mensagem aos Povos da América Latina, p. 27. 
22 DM, Mensagem aos Povos da América Latina, p. 30. 
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para a orientação da renovação sacerdotal nesta hora complexa do 
continente23. 

 Mas os bispos também apontam riscos que ameaçam a renovação desse 

ministério24:  

 O enfraquecimento da espiritualidade 

 A crescente valorização do papel do leigo no desenvolvimento do mundo e da 
Igreja 

 A discussão moderna sobre o papel e a figura do sacerdote na sociedade 

 A superficialidade com que se encara e vive o próprio sacerdócio, em serviços 
religiosos de rotina e em forma de vida aburguesada 

O diálogo e o serviço estão na base da renovação ministerial25. O ministro 

ordenado, bispo ou presbítero, é consagrado por Cristo para servir a comunidade é esse 

serviço precisa ser uma autêntica promoção humana.  

Isto exige de todo sacerdote uma especial solidariedade de serviço 
humano, que seja expressa em uma viva dimensão missionária, que o 
faça colocar suas preocupações ministeriais a serviço do mundo com 
seu grandioso futuro e seus humilhantes pecados, e um contato 
inteligente e constante com a realidade, de tal maneira que sua 
consagração resulte num modo especial de presença no mundo, e não 
em uma segregação dele26. 

Assim como os bispos falam de si como homens latino-americanos, os 

presbíteros precisam assumir essa identidade, tal como o próprio Jesus Cristo assumiu a 

realidade do seu povo. 

A renovação do ministério do presbítero passa, ainda, pela renovação da 

formação e do seminário como lugar formativo. Por isso os bispos falam que a razão de 

ser do seminário deve ser colocada dentro de uma perspectiva bíblia do chamado e da 

resposta27. Considerando o papel específico do sacerdote na América Latina e as tarefas 

pastorais a Conferência apresenta algumas características, que configuram o novo 

presbítero28.  

 O presbítero precisa fazer a experiência pessoal com Cristo, para 
que o seu serviço seja uma doação de amor. 

                                            
23 Idem, p. 155. 
24 Cf. Idem, p. 159. 
25 Cf. LG 20. 
26 Cf. DM, Mensagem aos Povos da América Latina, p. 162 
27 Cf. Idem, p. 185. 
28 Cf. Idem, p. 186-190. 
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 O presbítero precisa ter uma atitude profética, e isso exige dele a 
capacidade de escuta fiel da Palavra de Deus, e a habilidade de 
interpretar a realidade a luz dessa mesma Palavra. 

 O presbítero precisa estar comprometido com a autêntica 
promoção do homem, afim de que cada homem se realize a si 
mesmo. Esse compromisso passa pelo testemunho pessoal e pela 
vivência autêntica dos conselhos evangélicos. 

 O presbítero precisa de uma formação intelectual e de uma 
formação pastoral que o prepare para suas futuras atividades.   

Medellín foi uma Conferência que marcou profundamente a Igreja da América 

Latina, porque buscou cumprir o seu objetivo e aplicar o Concílio Vaticano II na 

realidade latino-americana. Nesse trabalho a Conferência acabou por apontar a imagem 

de uma Igreja latino-americana, não em sentido negativo ou de oposição a nenhuma 

outra realidade. Mas como forma de ser Igreja na realidade própria da América Latina. 

A Conferência de Medellín construiu um discurso teológico centrado na 

eclesiologia, mas não em um discurso apologético. A proposta de Medellín foi a de uma 

Igreja transformadora, e que precisava de pastores solidários com a realidade da Igreja 

na América Latina. Dessa forma em Medellín, ao contrário da Conferencia do Rio de 

Janeiro, o discurso sobre os ministros ordenados não vem a priori nas reflexões, mas a 

Conferência partiu da reflexão eclesiológica para apontar os rumos e a identidade dos 

ministros ordenados.  

 

Conclusão 
 
 Entre o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Romana, 

especialmente a Igreja da América Latina, testemunhou o renascimento das reuniões 

sinodais dos bispos e a sua consolidação com novas características. Assim, surgem as 

Conferências Episcopais. 

 O Primeiro Concílio Plenário para a América Latina foi a semente da atual 

Conferência Episcopal Latino Americana. A preocupação da Igreja Romana em 1898 

era com a extensão da América Latina e com a possibilidade de um trabalho conjunto 

dos bispos. Essa integração tornou-se possível com o CELAM. 
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 Mas o CELAM realmente representa uma particularidade, já que em nenhuma 

outra parte do mundo católico uma conferência episcopal alcançou tamanha 

importância. O CELAM é uma experiência única, que acabou por influenciar a 

identidade da Igreja Católica na América Latina ao longo de suas 5 conferência gerais. 

 Aqui tratamos apenas de duas delas, a Conferência do Rio de Janeiro (1955) e a 

de Medelín (1968). Por serem ambas de períodos históricos distintos, dão a idéia de uma 

configuração eclesial diferente. Enquanto a Conferência do Rio trata principalmente do 

tema sacerdotal, a conferência de Medelín propõe uma Igreja latino-americana em 

maior sintonia com o tempo e a história da América Latina.Além disso a relevância 

destas duas apontam também a importância fundamental das conferências episcopais 

para a compreensão da configuração da Igreja Católica Romana na América Latina. 
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