


Missão 



Um breve olhar bíblico

Poderíamos iniciar dizendo que missão é:
CONTINUAR/PERPETUAR na história o movimento
de Deus em direção ao homem.

O Deus que cria, liberta, acompanha, salva e envia
continua a sua atuação por meio daqueles que
são, por ele, enviados. Noutras palavras continua
sua missão por meio da Igreja, sacramento de
Cristo, por sua vez, imagem do Pai (cf. LG 1).

Poderíamos citar esse ato de amor do Pai à
humanidade por meio da missão do Filho com
esse trecho: “Deus amou tanto o mundo, que
entregou o seu filho único, para que todo o que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna
(plena). Deus não enviou o Filho ao mundo
para julgar o mundo, mas para que o mundo
seja salvo por ele”(Jo 3,16-17)



Da mesma forma... Eu vos envio

Jesus, por sua vez, envia a Igreja para que assuma a

sua vida no mundo, para que seja ela mesma

sacramento de sua presença ressuscitada em meio aos

homens de todas as raças e línguas:

“Como o Pai me enviou, 

eu também vos envio” (Jo 20,21)
_________________________________________________________________________________________________

Movida pelo Espírito, a Igreja é enviada a ser no

mundo o Corpo de Cristo, não meramente de “nome”,

mas concretamente... Corpo de Cristo tão real e

verdadeiro quanto cremos estar na eucaristia.

A Igreja é o Corpo de Cristo, quando se torna capaz de

viver no mundo, com todas as pessoas, a mesma

experiência de amor-entrega-misericórdia-acolhida-

procura que Jesus viveu!



Documento de Aparecida – A paróquia como local de missão!

É bom recordarmos que se a comunidade 

dos batizados vivencia a experiência de ser 

no mundo a presença de Cristo:

1) Cuidando daqueles que junto dela estão.

2) Acolhendo a todos, inclusive os seus

perseguidores;

3) Procurando os que ficaram caídos pelos

caminhos;

Já estará vivendo o mandato missionário 

feito pelo seu Senhor e Mestre!



DAp – A paróquia missionária!

Destacamos que as Conferências Episcopais têm procurado colocar a Igreja da

América Latina e Caribe em PERMANENTE ESTADO DE MISSÃO , ou seja, em

eficaz conversão pastoral, em movimento de saída, sem com isso se esquecer

dos que ficam/estão (cf. Dom Dimas Lara Barbosa, quando secretário geral da

CNBB – em 2009 e; posteriormente, vice-presidente do CELAM).

A PARÓQUIA É O LUGAR ONDE A MAIORIA DOS FIÉIS TEM UMA 

EXPERIÊNCIA CONCRETA DE JESUS CRISTO 

E UMA VIDA DE COMUNHÃO ECLESIAL (Cf. DAp. 170).



A paróquia (papa Francisco)

• A paróquia não é uma estrutura caduca; precisamente porque possui uma

grande plasticidade, pode assumir formas muito diferentes que requerem a

docilidade e a criatividade missionária do Pastor e da comunidade. ... se for

capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser «a própria

Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas».

• A paróquia é presença eclesial no território, âmbito para a escuta da Palavra, o

crescimento da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a

adoração e a celebração. Através de todas as suas atividades, a paróquia

incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização....

• Temos, porém, de reconhecer que o apelo à revisão e renovação das paróquias

ainda não deu suficientemente fruto, tornando-as ainda mais próximas das

pessoas... (EG, 28).



DAp – A paróquia missionária!

Neste momento a paróquia é chamada à conversão pastoral. 

Ou ela se renova ou morre!

O Documento de Aparecida faz uma clara opção pela paróquia, mas que

deve passar por uma conversão pastoral junto com todas as pessoas, estruturas

e ações evangelizadoras.

A paróquia está profeticamente desafiada: renova-se ou morre – é difícil e

fascinante ao mesmo tempo!



Destacamos 6 pontos 

que nos ajudarão a 

iluminar a identidade 

missionária da paróquia



1- revalorização do método V-J-A:

Em continuidade com as Conferências anteriores, continua-se a fazer 

uso do método ver, julgar e agir – iluminando a realidade que nos 

circunda com Palavra Revelada; julgando a partir da vida do Verbo 

Encarnado e, agindo a partir da Igreja, sacramento de Cristo, Corpo 

místico!

Consequências concretas: importância de se considerar a realidade histórica como lugar teológico;

necessidade de olhar a situação da própria Igreja; despertar da corresponsabilidade de todos os batizados na

missão da Igreja; PROTAGONISMO DOS LEIGOS; valorização dos planos estratégicos de pastoral; incorporação

do SUJEITO CRISTÃO no discernimento da caminhada da Igreja.



2 – o dom do encontro com Jesus:

Definir e anunciar que somos pessoas amadas pelo Pai, em Jesus 

Cristo, na ação do Espírito Santo! – redescobrindo a alegria e a beleza 

de ser cristão. Precisamos formar nas paróquias discípulos-

missionárias que anunciem e vivam com alegria a vocação batismal. 

Não temos outro tesouro a não ser este.

Consequências concretas: centralidade na pessoa, mensagem, testemunho, missão e comunidade de Jesus

Cristo; importância dos lugares de encontro com Jesus Cristo; Primazia da graça e da alegria!



3 – recomeçar a partir de Cristo:

Não cair no comodismo da cotidianidade, onde aparentemente tudo 

procede com normalidade, mas que vai se desgastando e 

degenerando na mesquinhez.

Recordar sempre que a caminhada acontece a partir do encontro com  

A PESSOA de Jesus Cristo e com a ASSIMILIÇÃO DE SUA VIDA.

Consequências concretas: autocrítica e recomeço; estado permanente de conversão; renovação de uma

pastoral e pedagogia da santidade, como assimilação da vida cristã no âmbito eclesial.



4 – somos discípulos-missionários de Jesus Cristo:

a necessidade de se formar homens e mulheres novos que encarem 

essa tradição e novidade, como discípulos de Jesus e missionários de 

seu Reino, protagonistas de vida nova para nossa sociedade.

Consequências concretas: formar discípulos-missionários enraizados em Jesus e sua vida; geração de uma

autêntica conversão pastoral e de uma renovação missionária; promover e proteger a mística popular.



5 – uma igreja peregrina, como Corpo de Cristo, 

Povo de Deus, em comunhão e participação:

Sabemos que pelo batismo somos incorporados à Igreja e 

participamos da comunhão da Trindade.

Esse mistério da Trindade é o grande impulso às nossas comunidade 

para a vivência da unidade e da comunhão. Comunidade de irmãos!

Consequências concretas: uma renovada espiritualidade trinitária da comunidade; desafio de fazer da Igreja

(paróquia) casa e escola de comunhão; importância da pastoral orgânica; a corresponsabilidade das vocações.



6 – a serviço da vida plena:

Deus nos quer participantes de sua vida! Logo, devemos ser 

comunidades samaritanas, geradora e promotora da vida –para essa 

finalidade é que Jesus veio ao mundo, para nos fazer participantes da 

sua vida (2Pd 1,4).

Consequências concretas: Uma vigorosa opção preferencial pelos pobres e excluídos; renovada pastoral

social; contemplação do Cristo no rosto sofredor; cuidado com o meio ambiente; a educação como bem

público etc.



Com uma revalorização do método ver-

julgar-agir, anunciamos uma boa-notícia: a 

alegria do encontro com Jesus Cristo, que 

nos atrai para sermos seus discípulos-

missionários, numa Igreja peregrina como 

Corpo de Cristo, Povo de Deus, em 

comunhão e participação, estando, assim, 

a serviço da vida!



Documento de Aparecida – o que nos ensina?

“A renovação da paróquia exige atitudes 

novas dos párocos e dos sacerdotes que 

estão a serviço dela. A primeira exigência 

é que o pároco seja autêntico discípulo de 

Jesus Cristo, porque só um sacerdote 

apaixonado pelo Senhor pode renovar 

uma paróquia. Mas ao mesmo tempo deve 

ser ardoroso missionário que vive o 

constante desejo de BUSCAR OS 

AFASTADOS e não se contenta com a 

simples administração”. (DAp. 201)



Cada paróquia, cada comunidade – Sacramento de Cristo

“A Igreja [paróquia] necessita de forte 

impulso que a impeça de se instalar na 

comodidade, no cansaço e na 

indiferença, à margem do sofrimento 

dos pobres... Necessitamos que cada 

comunidade cristã se transforme num 

poderoso centro de irradiação da vida 

em Cristo”.  (DAp. 362)



O olhar de Cristo, no olhar da missão paroquial

Se pensamos nas atividades próprias de Jesus de

Nazaré, notaremos dois aspectos centrais:

1) a preocupação com o anúncio do Reino: sem

gritar e levantar a voz, não quebrando a cana

rachada, nem apangando a chama que ainda

fumega – cf. Is 42, 2-3 // Mt. 12, 19-20;

2) a preocupação com os menores e excluídos

(ou não?): preocupação com os mais pobres e

necessitados – renovada ação social para

promoção humana integral (DAp. 399-405); além

do olhar atento à família (DAp. 432-463).



Passos a serem dados...

1) Entrar decididamente, com todas as forças, no processo

constante de renovação missionária para abandonar as

estruturas obsoletas, que não favorecem a

transmissão da fé (DAp. 365).

2) Renovados projetos pastorais diocesanos: os leigos

devem participar do discernimento, das tomadas de

decisões, do planejamento e da execução (momento

atual de nossa arquidiocese) – O projeto diocesano deve

ser acompanhado de perto pelo bispo, pelos sacerdotes,

pelos agentes pastorais sempre com atitudes FLEXÍVEIS

para que correspondam às exigências e realidades

sempre mutáveis (cf. DAp. 371).



Por fim, identidade e missão da paróquia

1) Como células vivas da Igreja, cada paróquia é chamada a ser “casa e escola de comunhão

eclesial” (170);

2) Como espaços do favorecimento da iniciação cristã, sempre abertas aos diversos

carismas, serviços e ministérios (170);

3) Onde todos os membros da comunidade são responsáveis pela evangelização em cada

ambiente (171);

4) Gerar estruturas reformuladas fazendo com que seus membros se sintam realmente

discípulos missionários de Jesus Cristo em Comunhão – à luz da Palavra (172);

5) Convocando e formando Leigos a serviço do mundo (174);

6) Se reunindo para partir o pão e perseverar na catequese, na vida sacramental e na prática

da caridade (At. 2, 42-46) – (175);

7) Eucaristia como fonte de unidade com Cristo e com aqueles com ele identificados (foi

a mim que o fizeste, Mt 25) – (176);

8) O sacramento da reconciliação, como “entranhas da misericórdia” (177).



Esquema geral para memorização

A missão é a continuidade da ação do Pai, em Jesus Cristo, por meio da Igreja, na força do Espírito Santo

Eu vi, ouvi e desci (Ex 3, 7-8)

Eu vi, ouvi e desci:

“Deus amou tanto o mundo, 

que entregou/enviou o seu filho 

único” (cf. Jo 3, 16-17)

Eu vi, ouvi e desci:

“Como o Pai me enviou, 

eu também vos envio” (Jo 20,21)



A conversão pastoral é fundamentalmente:
A configuração da paróquia à prática de Jesus

1) Casa e escola de comunhão eclesial –

Espiritualidade trinitária

2) Samaritana: olhar e mãos abertos às

angústias deste tempo

3) Toda ela ministerial: onde, pelo batismo,

floresçam os diversos serviços na

comunidade



Questões para refletir em grupos:

1) Dentro da dinâmica “cuidar, acolher e procurar” e, considerando a

paróquia sob a Luz do Evangelho (da vida de Jesus de Nazaré), como

podemos pensar numa EFICAZ RENOVAÇÃO a ponto de quebrarmos

estruturas que não favorecem e abraçarmos aquelas que são essenciais à

Evangelização?

2) “Paróquia, lugar privilegiado da Missão” – como que nós (bispo, padres,

diáconos e leigos), com os pés bem fincados em nossa realidade – que

sabemos não ser uniforme, mas diversa – podemos com ALEGRIA e SOB A

GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO favorecer a proposta da Igreja, em nossas

paróquias, na sua RENOVAÇÃO ECLESIAL (Igreja em saída)?


