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APRESENTAÇÃO
Presentation

O Sensus fidei
The Sensus Fidei

A

presentamos o segundo número da revista Teocomunicação deste
ano, que publica o debate sobre o tema do Sensus fidei, realizado
pela Comissão Episcopal de Doutrina da CNBB, no mês de janeiro de
2015, na Serra da Piedade, Minas Gerais. O motivo da escolha deste
tema foi a publicação, no final do ano de 2014, do documento intitulado
O sensus fidei na vida da Igreja, publicado pela Comissão Teológica
Internacional. À publicação, seguiu o debate.
O tema do sensus fidei/sensus fidelium foi trazido à luz pelo Vaticano
II, no número 12 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Concílio
Ecumênico Vaticano II. Esta temática estava praticamente na sombra da
reflexão teológica desde a Reforma, apenas ocasionalmente presente,
talvez como reação aos temas priorizados pela teologia protestante. Por
isso, ele merece destaque nos dias de hoje, especialmente quando é
dado papel relevante para o laicato na Igreja, tanto do ponto de vista
da vida pessoal, iluminada pela fé, quanto de sua ação pastoral como
protagonista da missão evangelizadora da Igreja no mundo.
Assim, este fascículo, após a breve exposição do documento
(Geraldo Luiz Borges Hackmann), traz a abordagem do tema na
perspectiva de vista do Magistério (Antônio Luiz Catalan Ferreira),
do laicato (Maurício da Silva Ferreira), da moral cristã (Maria Inês de
Castro Millan) e da liturgia (Gregório Lutz).
Este número ainda apresenta outros dois artigos: o de José Romaldo
Klering e de Miguel Mosena sobre dois modelos no trabalho contra a
exclusão: Marcelino Champagnat e João Maria Vianney; e o de Roberto
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Hofmeister Pich e Tiago de Fraga Gomes sobre o método evangelizador
de José da Costa, jesuíta espanhol nascido em Median del Campo,
em 1540.
Desejamos que este número da nossa revista possa contribuir
com a divulgação e o debate do tema do sensus fidei/sensus fidelium,
indubitavelmente relevante para a teologia do período em que se celebra
o cinquentenário do término do Vaticano II.
Geraldo Luiz Borges Hackmann

Editor
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