
“Ninguém pode ter a Deus por Pai, se não tiver a Igreja por Mãe.” (São Cipriano 

de Cartago). 1

 

 

 

 

VÍDEO 12 – “CREIO NA IGREJA CATÓLICA” 

 

1º) CONSAGRAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 

2º) FORMAÇÃO - TÓPICOS DO VÍDEO 

2.1. Este artigo de fé é, provavelmente, a mais suscetível a mal-entendidos entre 

católicos e protestantes.  

2.2. Catecismo §830. A palavra católico quer dizer “geral”, “universal”, em sentido 

contrário do “particular. 

2.3. A universalidade da Igreja era simbolizada por diversas imagens pelos escritores 

patrísticos, 

2.4. Foi o desejo de Jesus, quando enviou os seus apóstolos a todos os povos, como 

consta no §849. Nenhuma instituição humana está presente em toda a face da terra 

como a Igreja Católica.  

2.5. A Igreja está aberta para todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares 

do mundo, conforme está no Catecismo §836.  

 

2.6. Somente na Igreja Católica está presente o que é “necessário para a salvação”, 

conforme nos ensina o §846. A missão da Igreja é transformar toda a humanidade  

§854. O dever missionário se distingue bem do proselitismo praticado pelos 

protestantes.   

2,7. Todos são chamados a pertencerem à Igreja católica: §854.  

 

2.8. O parágrafo §845, faz uma síntese perfeita da razão de ser da Igreja. “Fora da 

Igreja não há salvação” (§846).  

 

2.9. O Catecismo explica também que a necessidade da Igreja para salvação: “Não visa 

àqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua Igreja” (§847). Porque a Igreja sabe 

que: “Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem 

culpa própria, ignoram o Evangelho” §848.  

 

3º) PONTOS PARA REFLEXÃO DA SEMANA: 

1) Pelo que você viu neste vídeo e através do Catecismo, como você entende a unidade 

almejada pelo ecumenismo na Igreja Católica? 

2) Se Deus nos revelou tudo o que é necessário à nossa salvação e confiou este 

“depósito da fé” à Igreja, não nos é lícito pegar uma ou duas verdades e dizer: “Aceito 

todo o resto, mas com isto eu não posso concordar”. 

3) O que afirmamos quando dizemos “creio na Igreja”? 

4) Cipriano, +258, sobre a unidade da Igreja, escreveu que: “A esposa de Cristo não 

pode ser adulterada: ela é incorrupta e pura, não conhece mais que uma só casa, 

guarda com casto pudor os filhos que gerou.” 


