
Reunião por Decanato:
Santa Teresa – (09/07/2022)

Nossa Senhor do Amor Divino – (16/07/2022)

São Pedro de Alcântara (23/07/2022)

São José de Anchieta – (30/07/2022)

Por uma Igreja Missionária!



A Missão!

 Estamos vivendo um momento de uma orientação Pastoral clara...

 A Realidade da Missão. 

 Quatro Documentos tem norteado a Pastoral da Igreja em 

Petrópolis...



Exortação Apostólica do Papa 

Francisco – Evangelii Gaudium



As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 

da Igreja no Brasil – 2019 - 2023



As Diretrizes de Nosso Bispo Diocesano 

2019-2023 e a Carta de Convocação do 

Ano Eucarístico



Em todos estes casos o convite é claro

Convocação da Igreja para a Missão!



Mas... O que é Missão?

Qual Missão?

Que Missão?

Qual a Missão fundamental da Igreja?



 A missão fundamental da Igreja é tornar Cristo conhecido e
amado. Assim, nessa ordem, levar Cristo aos homens, torná-lo
conhecido e amado



“...a missão se faz com a alegria do 
Evangelho” (Papa Franscisco, EG)



E continua... 

 Missão é evangelizar a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões,
sem demora, sem repugnância, sem medo. Consiste em ir à frente, ir ao
encontro, tomar iniciativa, ousar mais, encurtar distâncias, entra na vida das
pessoas e na noite do povo, procurar os afastados.



 Ficou famosa a expressão “Igreja em saída”, em chave
missionária, Igreja do “ide”. Esta Igreja sai da acomodação, da
mesmice, caminha, visita, semeia sem parar, sempre de novo
e vai além. Diz o Papa: “Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e
enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma
pelo fechamento e acomodação”.



“Com Cristo não existem tédio, cansaço e tristeza, porque 
Ele é a novidade contínua do nosso viver. Ao missionário, 
é necessária a alegria do Evangelho: sem esta, não se faz 
missão, se anuncia um Evangelho que não atrai.”



 A Igreja missionária contrai o cheiro das ovelhas, está perto dos pobres, vai às 
periferias existenciais que são todas as pessoas de boa vontade. A Igreja 
missionária toca nas feridas do povo. Ela é como um hospital de campanha, uma 
mãe de coração aberto e portas abertas.



O Santo Padre vai mais longe e afirma que cada cristão deve
dizer: “eu sou uma missão na terra”. Repete várias vezes a forte
expressão: “vida é missão”. Deu-nos uma profunda definição de Deus
Pai, afirmando que “Deus é missão”. De fato, Deus é amor e o amor
é difusivo, sai de si, quer comunicação, encontro, amizade, aliança,
Deus é missão.



Outra dimensão da Igreja missionária, muito corajosa e necessária,
consiste em transformar e adaptar costumes, estilos, horários,
estruturas e linguagem. Para isso é preciso coragem e
discernimento. Mais do que o medo de falhar, nos mova o medo
de nos encerrar nas estruturas, nas normas, nos hábitos que nos
deixam tranquilos. Precisamos de conversão pastoral para
alcançar os que estão fora, sem luz, sem força, sem amizade com
Jesus, sem comunidade e sem horizonte na vida.



 Para sermos missionários, não podemos nos abater. Não
sejamos impacientes, queixosos, murmuradores.
Evangelizemos com alegria, com esperança, com audácia. A
vida se fortalece na doação e se enfraquece na acomodação e
no egoísmo.



O Papa exorta que suas orientações sejam aplicadas com
generosidade, com coragem, sem impedimentos e sem receios.
Pede que suas palavras sejam objeto apenas de alguns
comentários, sem verdadeira incidência prática. Percebemos que
estamos numa nova etapa evangelizadora e um estilo novo de
evangelização. A Igreja não pode cair numa “introversão
eclesial”, num retrocesso. É necessário um novo impulso
missionário.



 Igreja em missão permanente supera a pastoral da manutenção
e da administração. É uma Igreja que entra na noite do povo,
que cuida dos seus filhos e não de si mesma, se desamarra da
autopreservação, autorreferência e obsessão doutrinal. Opta
pelo querigma que é o anúncio da alegria do amor de Deus pela
humanidade. Religião não é escravidão, nem centralização, nem
acomodação. Tudo isso é obstáculo à missão.



A razão última da missão é a glória de Deus e salvação
do mundo. A Igreja missionária age por gratidão, por
atração, por compaixão, nunca por obrigação. O amor é
o motor da missão.



O amor é o motor da missão.



Assim sendo.... Precisamos avaliar

nossos trabalhos...

 Como está acontecendo o trabalho pastoral em nossas Comunidades, 

movimentos, pastorais, e demais realidades?

 Como está sendo nosso atendimento aos afastados?

 Nossas Pastorais, grupos, movimentos, comunidades, etc, estão sendo 

apenas de conservação, manutenção, atração de um grupo para outro, 

ou tem tido de fato ímpeto e ardor missionário?



Qual foto tem mais sido nossa prática 

pastoral?







“ Com Cristo não existem tédio, cansaço e
tristeza, porque Ele é a novidade contínua do
nosso viver. Ao missionário, é necessária a
alegria do Evangelho: sem esta, não se faz
missão, se anuncia um Evangelho que não atrai. ”
(Papa Francisco)



Com isso... 

 Essa Missão deve ser alicerçada sob quatro Pilares...

 Segundo as DGAE 2019 - 2023





 Palavra, significa a iniciação à vida cristã, se refere a adesão a Jesus Cristo, não
somente pela porta do Batismo, Confirmação e Eucaristia, mas principalmente
na experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. É através da Palavra ou
das Sagradas Escrituras como canal condutor que se chega as experiências em
Cristo, é por ela que alimentamos o amadurecimento da fé e colocamos em
prática o anúncio de Jesus Cristo. A Sagrada Escritura nos chama ao eixo íntimo
e necessário à mensagem original de Jesus Cristo. Ela é fonte inspiradora para a
transformação de pessoas, famílias e sociedade, a direção para um novo céu e
uma nova terra. A iniciação à vida Cristã nos propõe o confronto entre nossa
vida com a vida, prática e atitude de Jesus. Os primeiros Cristãos faziam essa
experiência no processo de inserção à comunidade. A palavra de Deus nos
molda e fortalece na construção da nova Jerusalém desde a terrestre – terra
sem males – e a celeste que é a vitória da ressurreição dos mortos.



 Pão, oferecido à comunidade como alimento insubstituível à
vida cristã, deve ser valorizado pelas comunidades como a
verdadeira via para a comunhão com Cristo e a comunidade. O
“Pão da vida” (Jo 6,35), que celebra o domingo de alegria, é o
que mantem Jesus presente naqueles que se valorizam essa
comunhão. No alimento concedido pelo Pão, Jesus nos chama
para a missão de partilha e comunhão. O Pão, além do corpo e
sangue de Cristo e palavra de Deus é também o que alimenta,
sustenta e eterniza, desde a igreja doméstica, ninho de gestação
e existência até as relações mais amplas com a comunidade,
sociedade e com o próprio Deus Trindade.



 Caridade, guiados pela Palavra e alimentados pelo Pão, a comunidade se faz
fonte de vida, se faz lugar de fecundação, é casa comum a todos que chegam,
aos que são esperados e principalmente àqueles que são resgatados. A caridade
significa amor à Deus e ao próximo, é uma virtude, por não ser um dom, deve ser
praticada até virar um hábito de se fazer o bem. “As alegrias e as esperanças, as
tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e todos
aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as
angústias dos discípulos de Cristo e nada existe de verdadeiramente humano que
não encontre eco em seu coração” (GS, Proêmio, n.1). A caridade deve ser a
prática de se oferecer as portas abertas para a vivência do Evangelho, onde as
experiências vivenciadas sejam a aliança de resgate e dignidade à vida, desde a
concepção até sua finitude.



 Ação Missionária, “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o
Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). A tarefa missionária é uma prática
diária. É a conscientização de que chamado à missão a própria vida é
transformada. Não se vive mais em si e sim no outro. O cristão
chamado, tocado pelo projeto missionário de Jesus Cristo parte em
busca não só dos mais próximos, mas, dos desconhecidos, vai ao
encontro de um, dois ou do coletivo e resgata os que se encontram
apartados. Cotidianamente suas ações devem ser de solicitude para
com os pobres, afastados, marginalizados e excluídos em uma
sociedade onde a modernidade insiste em implantar uma
individualização do eu como caminho de realização pessoal. A
conscientização de que a Igreja não é estática, não se define em si, mas
em cada um que a leva ao próximo, nasce no coração do missionário
que busca uma transformação social justa.



2ª. Parte



Precisamos avaliar.....



Como anda a nossa Ação Missionária?



Nossas ações Pastorais, tem surtido 
o (s) efeito (s) esperado (s)?



Sua Pastoral, Movimento, Comunidade, 

Paróquia, tem realizado uma Pastoral em 

e de Conjunto, com as demais e com a 

Diocese? Como?



Diante da Realidade dos Pilares da Ação 

Evangelizadora, como anda a realidade dos 

Pilares em sua Pastoral, Movimento, 

Comunidade e Paróquia?

* Palavra

* Pão

* Caridade

* Ação Missionária



Como seu grupo, Pastoral, Movimento, 

Comunidade ou Paróquia, pode 

colaborar em uma Diocese mais 

Missionária e em uma Pastoral em 

Conjunto mais eficaz?



Divisão em Grupos

 Partilha e preenchimento do Questionário. 

 30min



3ª. Parte



Apresentação 

do 

Caminho Pastoral Diocesano















Por uma Igreja Missionária!



Próxima Reunião do CPD

 Reunião do Conselho Pastoral Diocesano

sábado, 17 de set. de 2022

Para aqueles que fazem parte



Obrigado!

 alexanderbritos@yahoo.com.br


