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O anúncio do Reino de Deus até a plenitude

A Igreja, vocacionada a evangelizar, se volta incessantemente ao seu
Senhor para, nele e com ele, compreender a realidade em que se encontra e
discernir caminhos para cumprir a tarefa missionária dele recebida, consciente da
realidade cultural cada vez mais urbana no Brasil, com todas as suas complexidades,
desafios e oportunidades.

As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE) são
o caminho encontrado para responder aos desafios de um país que, na segunda
década deste século XXI, experimenta grandes transformações em todos os âmbitos.

Estas diretrizes se constroem à imagem da Casa. Em seu duplo movimento,
a Casa permite o ingresso e a saída. É, ao mesmo tempo, lugar de acolhimento e
envio.

A Casa é a imagem do que as Diretrizes chamam de comunidades eclesiais
missionárias, que são sustentadas por quatro pilares: Palavra, Pão, Caridade e Ação
Missionária.
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A imagem da Casa...
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EVANGELIZAR

no Brasil cada vez mais urbano,

pelo anúncio da Palavra de Deus,

formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo,

em comunidades eclesiais missionárias,

à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres,

cuidando da Casa Comum e

testemunhando o Reino de Deus

rumo à plenitude.
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O ANÚNCIO DO EVANGELHO DE 

JESUS CRISTO

“Jesus percorria, então todas as cidades
e povoados, ensinando em suas sinagogas,

proclamando o Evangelho do Reino”
(Mt 9,35)

Seminarista Henrique Gustavo Ferreira Leal



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

O mundo urbano atual, cuja mentalidade está presente
na cidade e no campo, embora marcado por contradições
e desafios, é lugar da presença de Deus, espaço aberto
para a vivência do Evangelho.

 Inserida na vida das pessoas e povos, a Igreja busca
escutar suas angústias, compartilhar suas alegrias,
compreender suas mentalidades e interpelar seus
contravalores.

O testemunho e o anúncio rejuvenescem a Igreja que, do
encontro com o Senhor ressuscitado, renova sem cessar
sua alegria.



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

 Somos todos convidados a renovar o encontro pessoal com Cristo e
tomar a decisão de deixar-se encontrar por Ele.

 Esse encontro provoca uma conversão de vida que leva ao discipulado,
gera comunidade e impele a sair em missão.

 O anúncio de Jesus Cristo se faz no horizonte do Reino de Deus, que é o
centro de sua vida e de sua pregação. O discípulo acolhe o Reino por
meio da fé.

 Do acolhimento da palavra de Cristo brota o compromisso pela
edificação do Reino neste mundo.

 A compreensão deste princípio fundamental torna atraente o
Evangelho e sua mensagem, sal da terra e luz do mundo (Mt 5,14). O
contrário pode levar a distorções, tais como o neo-gnosticismo e o neo-
pelagianismo, que sufocam e deformam o Evangelho com afirmações
prepotentes do humano.



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

 A experiência desse amor gratuito e transformador do
Evangelho gera fraternidade que se concretiza em comunidades
de fé, nas quais a vida, com suas alegrias e dores é partilhada.

 Através do relacionamento fraterno, criam-se laços muitas vezes
mais fortes que os de sangue (Lc 8,19-21).

 São eles que sustentam nos momentos de fragilidade,
convertem corações, fortalecem na vida de oração põem a Igreja
em estado permanente de missão e a fazem existir em saída.

 Contemplando o Evangelho encontramos dois verbos que
marcam a relação de Jesus com os discípulos: vinde e ide. Jesus
que chama é o mesmo que envia em missão.



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

 A Igreja é a comunidade dos discípulos missionários de Jesus
Cristo, que é a luz única para pessoas e povos (LG, n.1).

 Ela é consciente de que é enviada ao mundo para
evangelizar. Com entusiasmo e esperança, anuncia e
testemunha que é a plenitude de vida, experimentada na
comunhão fraterna, é dádiva oferecida por Deus a todas as
pessoas.

 Torna-se urgente um testemunho de amor fraterno muito
eloquente, que ajude a superar o escândalo da divisão
existente entre os seguidores de Jesus através do respeito, do
diálogo e da profunda conversão a Cristo.



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

 O serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da
missão da Igreja e expressão irrenunciável de sua própria
essência.

 A Igreja é chamada à prática da diaconia da caridade
também em nível comunitários desde as pequenas
comunidades locais passando pelas Igrejas particulares até a
Igreja inteira.

 Temos a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração
pulsante do Evangelho, que por meio dela deve chegar ao
coração e à mente de cada pessoa, especialmente atenta
àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais.



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

 O cenário atual é ambíguo, marcado por luzes e sombras. Entre
outras características, pela emancipação do sujeito, a
pluralidade, o avanço das novas tecnologias que permitem
cuidar melhor da vida, entre outros.

 Por outro lado, constata-se a globalização, pelo secularismo,
pelo relativismo, pela liquidez, pelo indiferentismo.

 Um dos desafios mais relevantes é, sem dúvida, a cultura
urbana, pois nosso mundo vai se tornando cada vez mais
urbano.

 Ao se falar de cultura urbana, não se pode deixar de considerar
as cidades, especialmente as grandes metrópoles, nas quais
essa cultura se manifesta de modo mais intenso.



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

 Não se pode, porém, cair na generalização de achar que todas as
cidades sejam iguais, independentemente de sua história e
localização.

 As cidades atuais são ambientes nos quais as pessoas são
continuamente chamadas a escolher, desde aspectos mais imediatos
até questões mais profundas, diretamente ligadas ao sentido da vida.

 Ao contemplar as cidades com inúmeros desafios, o olhar de
discípulos missionários identifica, de imediato, muitas formas de
sofrimento, dentre as quais, a pobreza, o desemprego, as condições
precárias de trabalho e habitação, a devastação ambiental, a falta de
saneamento básico e espaços de convivência, a violência e a solidão.

 A Igreja, comunidade de discípulos missionários, tem clareza que
trabalha para a transformação da realidade, tanto no contexto
urbano quanto nos demais ambientes por ele influenciados.



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

 No momento atual, a conversão pastoral se apresenta como um
desafio irrenunciável. Esta conversão implica a formação de pequenas
comunidades eclesiais missionárias, nos mais variados ambientes, que
sejam casas da Palavra, do Pão, da Caridade e abertas à Ação
Missionária.

 Pequenas comunidades oferecem um ambiente humano de
proximidade e confiança que favorece a partilha de experiências, a
ajuda mútua e a inserção concreta nas mais variadas situações.

 Continuamente somos chamados a procurar novos caminhos da
evangelização, testemunhando uma proximidade da Igreja à
sociedade.

 A formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias, como
prioridade da ação evangelizadora, oferece um referencial concreto
para a conversão pastoral.



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

 Toda comunidade cristã é essencialmente missionária, “Igreja em
saída”.

 É importante ter presente o que indica o Papa Francisco a respeito do
interlocutores da missão. Todos são interpelados pelo Evangelho.

 Do ponto de vista da experiência de fé, podem ser identificados três
grandes âmbitos:

1. Os que frequentam regularmente a comunidade e dos que
conservam a fé católica, mesmo sem participar assiduamente;

2. Os que foram batizados, porém não vivem de acordo com sua fé;

3. Os que não conhecem Jesus Cristo ou que o recusaram;

 Importa evangelizar, não de maneira decorativa, como se aplicando
um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade e isto
até às suas raízes, a civilização e as culturas.



Capítulo I - O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo

 A Sinodalidade significa o comprometimento e a
participação de todo o Povo de Deus na vida e na missão
da Igreja.
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OLHAR DE DISCÍPULOS 

MISSIONÁRIOS

“Ao ver as multidões, Jesus
encheu-se de Compaixão”

(Mt 9,36)

Seminarista Jefferson Barbosa da Silva



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

 A Igreja, sacramento universal de salvação, como
discípula missionária, é chamada a acolher, contemplar,
discernir e iluminar com a Palavra de Deus a complexa
gama de elementos culturais, sociais, políticos e éticos
que constituem a realidade, com suas luzes e sombras.

O mundo e Brasil passam por profundas transformações,
estamos em uma mudança de época, os fundamentos
para compreensão da realidade (da vida, de Deus, do ser
humano, da família) se tornam frágeis, suscitando
perplexidade e insegurança.



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

Nesta mudança de época, somos chamados a
reconhecer que se trata de um processo em
andamento. Logo, é necessário compreender a
realidade para melhor interagir com ela, em vista do
crescimento do Reino de Deus.

As cidades refletem com mais rapidez o que acontece
em todo o mundo. A ação evangelizadora nas
metrópoles deve estar ainda mais atenta aos efeitos
da urbanização sobre as pessoas, grupos e sobre a
sociedade como um todo.



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

Em decorrência do influxo dos atuais meios de
comunicação, o mundo vai se tornando uma grande
cidade, onde o viver se manifesta fortemente
interligado e o estilo de vida das metrópoles é capaz
de influenciar outras cidades.

A cidade se torna uma imagem importante para ação
evangelizadora. É necessário reconhecer a presença
de Deus em cada contexto histórico, inclusive no
mundo atual, cada vez mais urbano.



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

“A fé nos ensina que Deus vive na cidade, em meio a
suas alegrias, desejos e esperanças, como também
em meio as suas dores e sofrimentos” (DAp 514).

Cabe à Igreja contemplar esta realidade e distinguir o
que o Espírito está dizendo e fazendo, identificando as
sombras que negam o Reino de Deus e as luzes, sinais
do que o próprio Senhor está realizando.



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

O mundo da grande cidade é local da individualidade.

No agudo individualismo, as outras pessoas só têm valor
e contam, enquanto são úteis e capazes de produzir e
oferecer algo. O que não pode acontecer, no ponto de
vista da ação criadora de Deus, da dignidade humana.

 A redução da função social do Estado tem prejudicado a
dignidade das pessoas. As pessoas consideradas
improdutivas estão sendo cada vez mais desprotegidas
socialmente. Percebe-se, o crescimento da relação entre o
Estado e o mercado.



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

 O consumismo: “doença muito séria” (Papa Francisco). Tudo
tende a ser consumido, esgotado e substituído. Avaliam-se
as pessoas pela participação no mercado, como efetivas
consumidoras.

 A individualização consumista da vida está ligada: a
corrupção, ao narcotráfico e a violência.

 A pluralidade em todos os âmbitos, manifestadas como
luzes e sombras, são modos diferentes de compreender e
avaliar a realidade.

 No campo religioso, verifica-se posições fundamentalistas
em relação a Palavra de Deus, oportunismos que apelam à
prosperidade financeira e a violência.



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

As cidades são locais de alta mobilidade.

Ligada a essas características, encontra-se a pobreza,
reveladora das enormes desigualdades sociais.

A crise de sentido: a vida é agredida nas mais diversas
formas, desde a fecundação até a morte natural; crise
que gera desesperança, depressão, chegando até o
suicídio.

A pobreza influencia no modo como lidamos com o
planeta e seus recursos.



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

Os jovens sentem na pele “a confusão e o atordoamento”
em meio à competição desordenada e violenta. São os
que mais sentem a fragilidade de referências e da
precariedade de critérios.

 A verdade é relativizada e individualizada, atingindo a
sociedade como um todo. As pessoas sem referências
objetivas tornam-se reféns do mercado oportunista. Os
valores correm o forte risco de serem absorvidos pela
mentalidade de só pensar em si. O trabalho pode acabar
sendo visto como meio de conseguir renda, sem ética,
função social e até mesmo de realização pessoal.



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

Vivemos em um sistema social e econômico é injusto
em sua raiz, que gera exclusão e desigualdade,
atingindo a dignidade humana.

É necessário redescobrir os caminhos de uma
autêntica democracia, construída através da justiça
social e da participação, das garantias institucionais e
do bem comum, da liberdade de expressão e do
respeito às diferenças.

Nós, cristãos, não estamos sozinhos, vivendo na
grande cidade mundial.



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

 Nesta complexa conjuntura, pela fé, reconhecemos o Senhor
presente e atuante junto a nós (Jo 14,18). A resistência e a
resiliência são luzes que ajudam vencer tudo o que degrada as
pessoas e o meio ambiente.

 Os Documentos da CNBB, ligados às urgências da ação
evangelizadora, tem impulsionado as Igrejas particulares a
darem passos rumo a um estilo novo de evangelizar.

 Reconhecer que somente a pastoral de conservação, não está
sendo suficiente, para se chegar eficazmente aos
interlocutores da missão. É necessário “abandonar as
estruturas ultrapassadas que já não favoreçam mais a
transmissão da fé” (DAp 365).



Capítulo II – Olhar de Discípulos Missionários

 A Igreja no Brasil precisa investir ainda mais no
discipulado e na missionariedade.

Deus habita a cidade, isto é, Ele está no meio de nós (Mt
28,20; Dt 31,6). Se a realidade se manifesta embaçada,
com dores que parecem invencíveis, o discípulo
missionário reconhece, testemunha e anuncia que o
Senhor não está inerte, que Ele não nos abandonou à
própria sorte.

 “Não podemos ficar tranquilos em espera passiva em
nossos templos, mas, é urgente ir em todas as direções
para proclamar que o amor é mais forte” (DAp 548).
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A IGREJA NAS CASAS

“Eles eram perseverantes no ensinamento
dos apóstolos, na comunhão fraterna,

na fração do pão e nas orações”
(At 2,42)

Seminarista Weslley Rangel Brasileiro dos Santos



Capítulo III – A Igreja nas Casas

A casa, enquanto espaço familiar, território do
encontro, foi um dos lugares privilegiados para o
diálogo entre Jesus e seus seguidores.

A casa deve ser o lugar do cultivo e a vivência dos
valores do Reino.

Entre os primeiros cristãos, a experiência da Igreja na
casa implicava um conjunto de relações para além
dos laços tradicionais.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

Em 1Cor 16,19, São Paulo transmite a saudação da
comunidade que se reúne na casa de Priscila e Áquila.
Com isso, ele apresenta um modelo de família capaz
de alargar os horizontes do seu lar para acolher os
irmãos na fé, em uma casa aberta e ampliada que se
torna Igreja.

Dessa forma, o estilo de vida não tinha como
finalidade o isolamento, mas a responsabilidade de
favorecer um testemunho capaz de atrair outras
pessoas (1Cor 14,23; 1Ts 4,12).



Capítulo III – A Igreja nas Casas

Diante da complexidade do mundo urbano, as
Diretrizes retoma a indicação do Documento de
Aparecida acerca das pequenas comunidade eclesiais.

De acordo com Aparecida (DAp 179), as pequenas
comunidades eclesiais missionárias que se formam
em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios,
unidades habitacionais, bairros populares, povoados,
aldeias e grupos por afinidades, devem se configurar
como uma verdadeira rede, em comunhão com a
Igreja local.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

As pequenas comunidades são ambientes propícios
para a acolhida dos que buscam a Deus. A partir do
encontro com a Palavra e da experiência de vida
fraterna na comunidade , as pessoas são introduzidas
no processo de Iniciação à Vida Cristã, evocando
assim, as experiências das primeiras comunidades
relatadas nos Atos dos Apóstolos.

 Iniciação à Vida Cristã e Palavra de Deus estão
intimamente ligadas. Uma não pode correr sem a
outra.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

 Entre os primeiros cristãos, a comunhão se expressava
principalmente na celebração da Eucaristia. Os vínculos
anteriores e posteriores à Eucaristia suscitavam a partilha das
dificuldades do cotidiano e o compromisso com o Reino de Deus.

 A mesa está no centro da celebração da fé cristã, portanto, a
comunidade eclesial tem na Eucaristia a sua mesa por
excelência.

 A comunidade eclesial, como casa que nutre seus filhos, é
sustentada pela oração. Dessa forma, pela oração cotidiana, os
membros da comunidade se sentem consolados, redescobrem
sua dignidade de filhos e filhas de Deus, tomam consciência que
são colaboradores de Deus na missão de anunciar a misericórdia
do Pai.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

Orar, antes de ser o resultado de um esforço humano,
é a ação do Espírito em nós, abrindo espaço para
chamar a Deus de Pai.

A espiritualidade cristã se traduz na busca da
santidade, favorece e alimenta um jeito de ser Igreja.
Por isso, os santos e beatos do Brasil são modelos da
ação misericordiosa ativa de quem, movido por
compaixão, coloca-se em saída e vai ao encontro do
outro.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

Na experiência de fé da comunidade cristã, a piedade
popular há de ser valorizada na comunidade, na sua
pureza de expressões, como “uma força ativamente
evangelizadora que não podemos subestimar”.

A Igreja não é a comunidade dos perfeitos, mas dos
pecadores, mas dos pecadores perdoados e em busca
do perdão (Mt 9,13), não é nenhuma espécie de
alfândega, pelo contrário, é a casa paterna, onde há
lugar para todos.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

Rezar e servir, amar e contemplar, são realidades
indispensáveis na vida de todo o discípulo de Jesus
Cristo.

 Jesus Cristo fez a opção pelos pobres e doentes,
colocando-se ao lado dos perseguidos e
marginalizados.

As questões sociais, a defesa da vida e os desafios
ecológicos devem ser enfrentados pelas nossas
comunidades, como uma postura de serviço a vida.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

 A evangelização do mundo urbano não pode prescindir
da questão do trabalho. Dessa forma, a solidariedade
com quem sofre as consequências do desemprego e do
trabalho precário, pois é uma expressão da caridade.

 A caridade se expressa no empenho e na atuação política
dos cristãos e das Comunidades Eclesiais. Sendo assim, a
caridade deve animar a existência inteira dos fiéis leigos.

 Contemplar o Cristo sofredor na pessoa dos pobres
significa comprometer-se com todos os que sofrem,
buscando compreender as causas de seus flagelos,
especialmente as que os jogam na exclusão.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

Um mundo cada vez mais urbano é uma porta para o
Evangelho, e as comunidades cristãs precisam ter um
olhar propositivo sobre essa realidade.

A missão supõe um anúncio explícito da Boa-Nova de
Jesus Cristo.

A comunidade expressa sua missionariedade também
quando assume os compromissos pela promoção da
vida e a humanização das relações sociais.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

Dessa forma, para ser missionária, a comunidade
eclesial necessita também se inserir nos novos
areópagos presentes nos tempos presentes.

A Igreja e o mundo podem ouvir a voz de Deus
também por meio dos jovens, aliás, a Igreja faz uma
opção preferencial por eles, pois constituem um dos
lugares teológicos onde o Senhor está presente.



Capítulo III – A Igreja nas Casas

 A Igreja peregrina atua na sociedade porque se
autocompreende como sacramento universal da salvação, pois
possui um fim escatológico. Por isso, a comunidade eclesial
reúne um povo de peregrinos a caminho do Reino de Deus, rumo
à Pátria trinitária.

 O povo da Nova Aliança cumpre um papel preponderante,
criando novas condições de existência, promissoras de uma nova
humanidade.

 Contudo, a ação evangelizadora da Igreja no Brasil tem como
fundamento o querigma, e expressa a necessidade de fortalecer
a esperança dos cristãos, como testemunhas da ressurreição de
Cristo em um mundo carente de sentido e de ética.
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A IGREJA EM MISSÃO

“Era grande a alegria na cidade”
(At 8,8)

Padre Francisco de Assis Tomaz



Capítulo IV – A Igreja em Missão

Os desafios urbanos não nos permite pensar a
evangelização de maneira uniforme.

No entanto não podemos perder a nossa essência, o
paradigma para a missão é a comunidade dos
primeiros cristãos (At 2,42; 8,4) é testemunho do
Evangelho encarnado na história e na comunidade.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

Que segundo o documento “é o ambiente de
testemunho determinante para anunciar a Boa-Nova
e acolher quem dela se aproxima e ir ao encontro das
pessoas.

O mundo vive em constante transformação, diante
disso se faz necessário que o nosso plano pastoral
seja elaborado para períodos mais curtos para que
sejamos capazes de dialogar com as realidades
plurais presentes no mundo urbano.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

A vida comunitária é terreno fértil: para o Anúncio e o
encontro com Jesus Cristo. Portanto temos que nos
empenhar para constituirmos comunidades cristãs
maduras na fé.

É compromisso da Igreja no Brasil formar comunidade
que vivam como Casa prezando pela comunhão
fraterna, gerando assim o espaço do encontro, da
ternura e da solidariedade, o lugar da família e o
lugar que tem suas portas aberta. (a casa é o lugar de
mais movimento uns chegam e outros saem)



Capítulo IV – A Igreja em Missão

Abrir as portas é um sinal profético, pois rompe com o
individualismo, o medo da violência e com o império
das relações virtualizadas. (o espaço físico da casa se
torna cada vez menores e menos vivencias) as Igrejas
estão cheias, mas não existe vivencia, pois não
paramos para conhecer o outro.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

Onde se reúnem as comunidades eclesiais
missionária?

Residências, salões comunitários, espaços nas igrejas,
espaços púbicos e até mesmo improvisados. Isso nos
ensina que é as relações fraternas, e não o local em
que se reúnem, é que são significadas pela imagem
da casa.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

 Precisa ser oásis de misericórdia

 “Deve deixar de lado toda burocratização que afasta,
toda aparência de empresa que presta serviços religiosos,
para caminhar apressadamente no compromisso de se
transformar em lugar de encontro com Deus”.

 Como se dar este encontro:

 No silencio

 Na harmonia

 Com o irmão

 Na celebração



Capítulo IV – A Igreja em Missão

As comunidades eclesiais missionárias precisam ser o
lugar do olhar, do abraço e do afeto; com esta
“revolução da ternura” como nos diz o Papa
Francisco. Iluminado pelo Evangelho a comunidade
seja o local de: reconciliação, perdão e resiliência.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

A família é ponto de chegada para nossa ação
pastoral e ponto de partida para a vida comunitária.

As famílias constituem-se como sujeito fundamental
da ação missionária da Igreja, lugar de iniciação â
vida cristã.

É preciso formar Igrejas domésticas naquele espírito
da comunidade primitiva (a exemplo de Priscila e
Áquila Rm 16,5). As famílias tornem-se núcleos
comunitários para meditar a Palavra e partilhar o pão
e a vida.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

Quem está dentro é chamado a sair e ir ao encontro do
outro onde quer que ele esteja. (quem está dentro saia e
quem está fora entre)

 É chegado a hora de multiplicar essas portas nas igrejas,
capelas, obras sociais, escolas, universidades,
movimentos, congregações religiosas, comunidades
novas e outras associações.

 É preciso descentralizar gerando redes de comunidades,
conforme apresentado no documento de Aparecida (n.
172 e 372) e pelo documento Comunidade de
Comunidades: uma nova paroquia.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

 Jesus alcançava os discípulos que voltavam desanimados
para Emaús (Lc 24, 13-35).

Naquele ‘ide’ de Jesus (Mt 28, 19), todos somos
chamados a esta nova ‘saída’ missionária.

 “Esta santa ousadia impulsiona a novas atitudes e novas
posturas, à descoberta de novos lugares e de antigas
possibilidades esquecidas, de novos interlocutores, no
desejo ardente de fazer o outro experimentar o amor de
Deus que se revela na atitude misericordiosa”.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

 A missão é o paradigma de toda a ação eclesial

Diante disso vem a pergunta: onde Jesus nos envia?

 A missionariedade é tarefa diária, em levar o evangelho,
de modo informal durante uma conversa

 Isso pode ser visto em três momentos:

 o primeiro momento é o diálogo

 o segundo é a apresentação da palavra

 o terceiro se parecer prudente e houver condições, é bom
que este encontro fraterno e missionário se conclua com
uma breve oração que se relacione com as preocupações
que a pessoa manifestou (EG, n.127-128).



Capítulo IV – A Igreja em Missão

 A comunidade eclesial missionária, como ambiente de fé
e presença da Igreja na sociedade, é sustentada por
quatro pilares:

 Palavra

 Pão

 Caridade

 Ação Missionária



Capítulo IV – A Igreja em Missão

 Investir em comunidades que se autocompreendam como
missionária.

Desenvolver os projetos de visitas missionarias a área e
ambientes da vida da Igreja.

 Favorecer a missão e a comunhão pastoral entre as
Igrejas que atuam nas grandes metrópoles.

 Fortalecer a consciência missionária.

 Abrir espaços para que os jovens criem novas formas de
missão, por exemplo, nas redes sociais.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

 Valorizar, urgentemente como espaço missionários:
hospitais, as escolas e as universidades, o mundo da
cultura e das ciências, os presídios e outros lugares de
detenção.

 Priorizar a pessoa como objetivo da ação missionária.

 Implantar e aperfeiçoar os Conselhos Missionários em
todos os níveis (paroquia, diocese, e regional).

 Promover as pontifícias Obras Missionários.



Capítulo IV – A Igreja em Missão

 Acolher e concretizar as prioridades e projetos do
programa Missionário Nacional: formação, animação
missionária, missão ad gentes e compromisso social e
profético.

Olhar a Amazônia como dom de Deus.

 Valorizar a dimensão mariana e outras formas de piedade
popular na evangelização e missionariedade da Igreja,
considerando que Maria foi a primeira missionária, que
animou os discípulos na comunidades primitiva, com sua
presença, fé e esperança.




