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om o impacto da pandemia nas atividades da Igreja (cancelamento 

Cou transmissões de celebrações, catequese/formações, bem como 
realização de reuniões on line etc), desde março/2020, a expressão 

Igreja Doméstica voltou a ser usada com muita intensidade, sobretudo para falar 
da oração em família. Se trata de uma recuperação importante de um aspecto da 
vida da Igreja e da família. Contudo, sabemos que todo uso indiscriminado de ter-
mos teológicos, sem uma devida compreensão, pode levar a interpretações parcia-
is. É o que aconteceu, por exemplo, quando – para exemplificar o que seja a Igreja 
doméstica – alguém falou que a Igreja doméstica é aquele cantinho de oração (al-
tarzinho) onde colocamos a Bíblia e as imagens de Nosso Senhor, de Nossa Senhora 
e dos santos. Na verdade, não é nada disso! 

Vejamos, então, o que significa falar de família como Igreja doméstica.

1. A Igreja Doméstica no início do cristianismo
 
 A palavra grega (língua na qual foi escrito o Novo Testamento = NT) que 
designa Igreja é ekklesia. No NT, esta palavra designa a Igreja no mundo inteiro 
(1Cor 10,32; 12,28; 15,9; Gl 1,13; Fl 3,6; Col 1,18.24), a Igreja local (1Cor 1,2; 
2Cor 1,1; Col 4,16) e a pequena comunidade que se reunia nas casas (Rm 16,5; 1Cor 
16,19; Fm 2; Col 4,15). Não se trata de “três Igrejas” mas de três dimensões da 
única Igreja de Deus: a Igreja esparramada em todo o mundo, a Igreja em um terri-
tório (cidade/diocese/região) e a Igreja reunida numa casa de família. 
 A expressão Igreja doméstica, no NT, se identifica, tanto com aquela 
pequena comunidade (de 30 a 60 pessoas) presidida pelo Ministro, que se reunia 
para a liturgia e a catequese (formação) numa casa de família (Domus Ecclesiae), 
quanto com aquela reunião de um pequeno núcleo familiar (3 a 5 ou mais pesso-
as, mas sempre poucas) onde se celebrava uma pequena liturgia de louvor e se 
passava a fé dos pais aos filhos, com a convicção de que a Igreja está presente onde 
Cristo está presente. 
 Os primeiros grandes catequistas e teólogos da Igreja enxergavam a ques-
tão de maneira muito simples: «Onde estão as Três Pessoas Divinas (Pai, Filho e 
Espírito Santo) está também a Igreja que não é senão a assembleia de, pelo menos, 
três pessoas reunidas» (cf. Tertuliano, O Batismo, VI,1); «E quem são os “dois ou 
três” que se reúnem em nome de Cristo, no meio dos quais o Senhor se faz presen-
te? Será que a expressão “três” não alude a marido, mulher e filho?» (cf. Clemente 
de Alexandria, Stromata, III,10).
 A Igreja doméstica, portanto, não é um altarzinho ou uma capelinha numa 
residência. É uma pequena porção do Povo de Deus que reza junto seja em casa 
(presidida pelo chefe da família) que num templo (presidida pelos Ministros da 
Igreja).

2. A Igreja doméstica no ensinamento da Igreja
 
 Mergulhando nas Sagradas Escrituras e na Tradição viva da Igreja, o Concí-
lio Vaticano II recuperou algumas dimensões da Igreja que estavam esquecidas, 
entre as quais a ideia da Igreja doméstica, entendida como um sujeito pastoral 
ativo, bem mais que um núcleo familiar usuário e colaborador da Paróquia. 



 Em cinco passagens dos documentos do Concílio, a ideia da Igreja Domésti-
ca aparece bem explicada: LG 11 e 41, AA 11, GS 48 e GE 3.
 O primeiro número que nos oferece uma definição de Igreja Doméstica é LG 
11. Num trecho desse número se diz que os cônjuges cristãos, em virtude do sacra-
mento do Matrimônio, pelo qual significam e participam do mistério da unidade 
do amor fecundo entre Cristo e a Igreja (cfr. Ef. 5,32), ajudam-se mutuamente na 
busca da santidade, através da vida conjugal e da procriação e educação dos 
filhos, e têm para isso, no seu estado de vida e na sua ordem, um dom especial no 
Povo de Deus (cfr. 1 Cor. 7,7). Desta união origina-se a família, na qual nascem 
novos cidadãos da sociedade humana os quais se tornam filhos de Deus pela graça 
do Espírito Santo, no Batismo, para perpetuar o Povo de Deus através dos tempos. 
Na família, como numa Igreja doméstica, os pais devem ser para os filhos – através 
da palavra e do exemplo - os primeiros transmissores da fé, ajudando a despertar 
a vocação própria de cada um, especialmente a vocação sagrada.

3. Os três âmbitos de ação da Igreja doméstica

 Com base numa outra passagem do Concílio (AA 11), podemos esboçar três 
campos de ação para a Igreja Doméstica. Nas três, de maneira transversal, se dá o 
testemunho de Jesus Cristo Nosso Senhor e do seu Evangelho diante dos que não 
creem, sempre na perspectiva da unidade da Igreja, ou seja, sem criar «igrejas 
paralelas», mas vivendo nas famílias a comunhão da única Igreja de Deus e comple-
tando-a com a participação na vida de uma comunidade concreta.
 
 a) A dimensão do culto (liturgia)
 Além da oração que cada cristão faz de maneira pessoal, existe uma oração 
comunitária, como a oração do casal ou a oração da família reunida, as rezas da 
pequena comunidade, a liturgia da Igreja no templo. A Igreja doméstica promove a 
oração comunitária, sobretudo no domingo, dia do Senhor, unindo-se à comunida-
de da Paróquia (presencial ou on line) mas também durante a semana, juntando-se 
para a reza do terço e outras devoções, a celebração da Palavra, os pequenos gru-
pos de oração com vizinhos, parentes ou amigos. Durante a pandemia, o nosso povo 
não deixou de rezar. Alguns criaram comunidades virtuais de oração em diferentes 
plataformas, fazendo grupos semanais. Outros assumiram o compromisso de rezar 
com os idosos, enfermos ou pessoas que moram sozinhas, para que ninguém se 
sentisse sozinho. Alguns casais iniciaram grupos de casais on line, mesmo com 
casais de outras cidades e até mesmo outros países. 

 b) A dimensão da formação (catequese)
 Nos nossos tempos, é impensável a vivência da fé sem a formação. Prin-
cipalmente o estudo bíblico deveria ser um compromisso semanal da família, 
bem como o estudo da doutrina da Igreja, que alguns chamam de catequese 
permanente. A Igreja Doméstica promove a formação cristã dos membros da 
família, se ajuda e ajuda outros pais na catequese familiar das crianças, estuda 
temas de atualidade à luz da Doutrina da Igreja. Também nesse aspecto, duran-
te a pandemia, abriram-se muitas possibilidades de formação e de acesso a 
conteúdos que antes, apenas no nível local, eram difíceis de ser encontrados. 
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 Surgiram inúmeros cursos bíblicos, webinars e grupos de estudos dou-
trinais, bem como transmissões de reflexões sobre a liturgia diária e o Catecis-
mo da Igreja Católica etc. A nossa Diocese de Jaboticabal edita todos os meses 
dois folders formativos, a serviço da formação das Igrejas domésticas: A Bíblia 
ensina e Igreja ensina.

 c) A dimensão do apostolado (pastoral)
 Nesse ponto, deixemos que fale o próprio Concílio, que nos deu exem-
plos abundantes (e muito atuais) de apostolado familiar: exercer uma hospita-
lidade atuante e promover a justiça e outras boas obras em serviço de todos os 
irmãos que sofrem necessidade. Podem enumerar-se, entre as várias obras de 
apostolado familiar, as seguintes: adotar por filhos crianças abandonadas, 
receber com bondade os estrangeiros, cooperar no regime das escolas, auxiliar 
os adolescentes com conselhos e meios materiais, ajudar os noivos a prepara-
rem-se melhor para o matrimônio, colaborar na catequese, auxiliar os esposos 
e as famílias que se encontram em crise material ou 
moral, proporcionar aos velhos não só o necessário, 
mas também fazê-los participar, com equidade, dos 
frutos do progresso econômico. 

4. A Igreja Doméstica e o Ano da Família

 O Ano da Família que a Diocese de Jabotica-
bal tinha programado no seu Planejamento Pastoral 
– e que Santo Padre o Papa Francisco acabou refor-
çando com a convocação do Ano da Família Amoris 
Letitiae, iniciado no último dia de São José – é uma 
ocasião única para reforçar o nosso entendimento da Igreja Doméstica nas suas 
três dimensões: culto, formação e apostolado. 
 Muitas sugestões de atividades para dinamizá-lo podem ser encontra-
das nos vídeos e transmissões da Comissão Pastoral Diocesana para a Família e a 
Vida, acessíveis no site da Diocese, e nos subsídios para reuniões semanais pro-
jetados para as pequenas comunidades e pequenos grupos, que saem todos os 
meses anexos ao Jornal Diocesano O Ascensor. 
 Aproveitemos desses recursos que a Igreja Particular de Jaboticabal nos 
oferece para que as nossas famílias se tornem, sempre mais, verdadeiras Igre-
jas Domésticas.
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