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3.1. Igreja em estado permanente de missão  

“Ide pelo mundo inteiro  
e anunciai a Boa Nova a toda criatura!  

Quem crer e for batizado será salvo!” (Mc 16,15)  !
35. Jesus Cristo, missionário do Pai, envia, pela força do Espírito, seus discípulos em 
constante atitude de missão (Mc 16,15), por meio do testemunho e do anúncio explícito de 
sua pessoa e mensagem. A Igreja é missionária por natureza. Existe para anunciar, por gestos 
e palavras, a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo. Fechar-se à dimensão missionária implica 
fechar-se ao Espírito Santo, sempre presente, atuante, impulsionador e defensor (Jo 14,16; Mt 
10,19-20). Em toda a sua história, a Igreja nunca deixou de ser missionária. Em cada tempo e 
lugar, esta missão assume perspectivas distintas, nunca, porém, deixa de acontecer. Se hoje 
partilhamos a experiência cristã, é porque alguém nos transmitiu a beleza da fé, apresentou-
nos Jesus Cristo, acolheu-nos na comunidade eclesial e nos fascinou pelo serviço ao Reino de 
Deus.  
36. A Conferência de Aparecida e a exortação apostólica Evangelii Gaudium convocam a 
Igreja a ser toda missionária e em estado permanente de missão. “Fiel ao modelo do Mestre, é 
vital que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas 
as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. A alegria do Evangelho é para todo 
o povo, não se pode excluir ninguém”. “Todos somos convidados a aceitar este chamado: sair 
da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do 
Evangelho”. 
37. A missão “é o paradigma de toda a obra da Igreja”. Ela assume um rosto próprio, com 
pelo menos três características: urgência, amplitude, inclusão. É urgente em decorrência da 
necessidade de anunciar o Evangelho com renovado ardor missionário, perante os graves 
problemas éticos e os desafios pastorais da realidade brasileira. Ampla e includente, porque 
reconhece que todas as situações, tempos e locais são seus interlocutores.  
38. É necessário, portanto, suscitar, em cada batizado e em cada forma de organização 
eclesial, uma forte consciência missionária que interpele o discípulo missionário a 
“primeirear”, isto é, a tomar iniciativa, a “sair ao encontro das pessoas, das famílias, das 
comunidades e dos povos para lhes comunicar e compartilhar o dom do encontro com 
Cristo”. O discípulo missionário anuncia Jesus Cristo, em todos os lugares e situações em que 
se encontrar, apresentando com clareza e força testemunhal, quem é Ele e qual sua proposta 
para toda a humanidade, reconhecendo sempre que é precedido pelo Espírito Santo, 
protagonista da evangelização. O testemunho pessoal, é a base sobre a qual o anúncio 
explícito haverá de ser desenvolvido.  
39. O discípulo missionário é consciente que o distanciamento em relação a Jesus Cristo e ao 
Reino de Deus traz graves consequências para toda a humanidade. Estas consequências são 
sentidas principalmente nas inúmeras formas de desrespeito e destruição da vida. O cristão 
sabe que não lhe cabe a exclusividade na construção da nova época que está para surgir. Esta 
consciência, no entanto, não o exime da responsabilidade por testemunhar e anunciar, 
oportuna e inoportunamente (2Tm 4,2), Jesus Cristo e o Reino de Deus, que é vida, paz, 
justiça, concórdia e reconciliação (Gl 5,22s).  
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40. Surge também a urgência de pensar estruturas pastorais que favoreçam a realização da 
atual consciência missionária. Esta “deve impregnar todas as estruturas eclesiais e todos os 
planos pastorais”, a ponto de deixar para trás práticas, costumes e estruturas que, por 
corresponderem a outros momentos históricos, atualmente não favorecem a transmissão da fé. 
“O que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos é 
justamente a missionariedade”. Continua a nos interpelar a convocação da Conferência de 
Aparecida à conversão pastoral, através da qual se ultrapassam os limites de uma “pastoral de 
mera conservação para uma pastoral decididamente missionária”. Neste sentido, a Igreja 
precisa agir com firmeza e rapidez, reforçando seu compromisso com a Missão Continental. !
4.1. Igreja em estado permanente de missão  
74. A experiência de fé faz transbordar o anúncio explícito de Jesus Cristo para além da 
comunidade cristã, nos ambientes onde os mensageiros se fazem presentes como Jesus, cheio 
de graça e de verdade. A Igreja oferece a todos o Evangelho de Jesus Cristo, assumindo com 
renovado ardor missionário e criatividade uma nova evangelização:  

a) aos fiéis que frequentam regularmente a comunidade e aos que, embora não 
tenham frequência regular, conservam uma fé católica intensa e sincera. A estes, a 
Igreja acompanha com a pastoral ordinária, que visa o crescimento na fé e o 
consequente compromisso cristão no mundo;  
b) às pessoas batizadas que já não vivem as exigências do batismo, a Igreja oferece 
oportunidade de conversão, que os pode levar a reencontrar a alegria da fé, o 
compromisso com o Evangelho e a vivência comunitária;  
c) aos que não conhecem Jesus Cristo ou que o recusam, os cristãos têm o dever de 
lhes anunciar o Evangelho, como partilha de uma alegria que confere à vida um 
horizonte de significado e realização, especialmente através do testemunho de vida.  

75. Cabe a cada comunidade eclesial perguntar quais são os grupos humanos ou as categorias 
sociais que merecem atenção especial e lhes dar prioridade no trabalho de evangelização. 
Entre esses grupos estão: pessoas vivendo na periferia de nossas cidades, indígenas e 
afrodescendentes, intelectuais, artistas, políticos, formadores de opinião, esportistas, 
trabalhadores com grande mobilidade, nômades, pessoas com deficiência etc. Importa ir ao 
encontro deles, não apenas nas famílias e nas residências, nas periferias existenciais, mas 
também em todos os ambientes. 
76. A juventude merece atenção especial. Uma Igreja sem jovens é uma Igreja sem presente e 
sem futuro. A CNBB motiva e norteia os projetos de evangelização da juventude. A crescente 
participação do Brasil nas Jornadas Mundiais da Juventude, e especialmente os frutos da 
Jornada realizada no Rio de Janeiro têm mostrado, ao lado dos outros projetos pastorais, a 
força evangelizadora dos jovens e sua significativa predisposição para as iniciativas 
missionárias e serviços voluntários. O atual projeto “300 anos de bênçãos: com a Mãe 
Aparecida – Juventude em Missão” vem reforçar a dimensão missionária na formação dos 
jovens. 
77. As missões populares, em suas diversas modalidades, respondendo ao apelo da Missão 
Continental, têm se mostrado um caminho eficaz de evangelização. Também as visitas 
sistemáticas nos locais de trabalho, nas moradias de estudantes, nas favelas e nos cortiços, nos 
alojamentos de trabalhadores, nas instituições de saúde, nos assentamentos, nas prisões, nos 
albergues e junto aos moradores de rua, entre outros, são testemunho de uma “Igreja em 
saída”, que se sente interpelada a buscar maior organicidade e eficácia neste serviço. 
78. Uma “Igreja em estado permanente de missão” nos leva a assumir a missão ad gentes, 
dando “de nossa pobreza”, em outras regiões e além fronteiras. Uma Igreja Particular não 
pode esperar atingir a plena maturidade eclesial para, só então, começar a se preocupar com a 
missão para além de seu território. Através dos Conselhos Missionários é chamada a articular 
e animar as iniciativas de missão em seu território, com abertura à missão além fronteiras. A 
maturidade eclesial é consequência e não apenas condição de abertura missionária. 
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79. Na missão, o discípulo se depara com o desafio do ecumenismo, a buscar cordialmente a 
unidade com os irmãos e irmãs que creem em Jesus Cristo. O escândalo da divisão entre os 
cristãos nos desafia exigindo respostas para a sua superação. “Não bastam as manifestações 
de bons sentimentos. São necessários gestos concretos que penetrem nos espíritos e sacudam 
as consciências, impulsionando cada um à conversão interior, que é o fundamento de todo 
progresso no caminho do ecumenismo”. Sobretudo, Cada Igreja Particular está desafiada a 
dar passos mais consistentes no campo do ecumenismo. 
80. Outro desafio é o diálogo inter-religioso, o encontro fraterno e respeitoso com os 
seguidores de religiões não cristãs e com todas as pessoas empenhadas na busca da justiça e 
na construção da fraternidade universal. Especial atenção merece o diálogo com os judeus e 
os muçulmanos, irmãos de fé no Deus Uno; com as expressões religiosas afrodescendentes e 
indígenas, assim como com os ateus. Tal como o ecumenismo, o diálogo inter-religioso 
precisa integrar a vida e a ação de nossas comunidades eclesiais.  
81. O diálogo e a cultura do encontro tornam-se atitudes necessárias e urgentes diante de 
manifestações, às vezes violentas, de intolerância em relação a outras expressões de fé e 
cultos religiosos. As nossas comunidades, a exemplo de Jesus que soube acolher e atender 
pessoas de outras tradições religiosas e dialogar com elas e de Paulo, chamado a evangelizar 
os gentios , se tornem sensíveis à diversidade religiosa do povo brasileiro e lugar de encontro 
para uma convivência fraterna com todos. 
82. Faz-se necessário estimular, sempre mais, com oportunas iniciativas, a partilha e a 
comunhão dos recursos da Igreja no Brasil, desenvolvendo e ampliando o projeto “Igrejas 
irmãs” nas Igrejas Particulares, nos regionais e em âmbito nacional, levando em conta a 
situação de grave necessidade de pessoal e de recursos financeiros nas regiões mais carentes 
do país. Neste sentido, merece especial apoio o projeto “Comunhão e Partilha”, em favor das 
Igrejas com maior carência de recursos econômicos, promovido pela CNBB. A região 
amazônica merece especial atenção e renovado empenho missionário. 

!  3
DGAE 2015-2019 - p.


