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Siglas
AG

Ad gentes. Decreto sobre a atividade missionária do Concílio Vaticano II

CDC

Código de Direito Canônico

CMi

Cooperatio Missionalis. Instrução da Congregação para a Evangelização
dos Povos

DAp Documento de Aparecida. V Conferência do CELAM
DGAE Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
DP

Documento de Puebla. III Conferência do CELAM

EAm Ecclesia in America. Exortação Apostólica Pós-sinodal do Papa João
Paulo II
EG

Evangelii Guadium. Exortação Apostólica do Papa Francisco

EN

Evangelii Nuntiandi. Exortação Apostólica do Papa Paulo VI sobre a
Evangelização

GS

Gaudium et spes. Constituição pastoral do Concílio Vaticano II

LG

Lumen gentium. Constituição dogmática do Concílio Vaticano II

OT

Optatam totius. Decreto sobre a formação presbiteral do Concílio
Vaticano II

PO

Presbyterorum ordinis. Decreto sobre o ministério e vida dos
presbíteros do Concílio Vaticano II

RE

Rerum Ecclesiae. Encíclica do Papa Pio XI sobre a ação missionária

RMi

Redemptoris Missio. Encíclica do Papa João Paulo II sobre a missão
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Apresentação
O espírito missionário nos conduz à celebração de dois importantes congressos interligados pelo mesmo percurso e intencionalidade: o 4º Congresso
Missionário Nacional, nos dias 7 a 10 de setembro de 2017, em Recife (PE), com
o tema “A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída”. Depois, teremos o
V Congresso Missionário Americano (CAM 5), nos dias 11 a 15 de julho de
2018, em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), com a temática “A alegria do Evangelho, coração da missão profética, fonte de reconciliação e comunhão”. Ambos
são promovidos pelas Pontifícias Obras Missionárias e querem fortalecer, na
América e no Brasil, a identidade e o compromisso missionário para um dinamismo de saída, na perspectiva ad gentes.
No processo de preparação, cada Congresso elabora seu instrumento
de trabalho. Assim, inspirados no Texto-base do CAM 5 e com o auxílio da
Rede Latino-americana de Missiólogos e Missiólogas (Relami), elaboramos
este documento em versão pastoral, com a mesma temática do Congresso
Continental “A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída”. Optamos
por um texto mais curto no intento de servir às comunidades e facilitar os
acompanhamentos dos diferentes processos da caminhada missionária.
O documento está dividido em três capítulos e contempla três eixos temáticos: I) A Alegria do Evangelho; II) Sinodalidade e Comunhão; e III) Testemunho e Profetismo. Nesses três eixos, há um eixo transversal que percorre
todo o documento: a Igreja em saída na perspectiva ad gentes.
O 4º Congresso Missionário Nacional tem, por objetivo central, impulsionar as Igrejas no Brasil para um dinamismo de saída e caminhar juntos no testemunho da alegria do Evangelho, da comunhão e do profetismo, no compromisso com “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e
mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem” (GS1).
Para comunicar esse objetivo e destacar os conteúdos do Congresso,
investimos em uma arte visual (ver capa) que demostra a sinodalidade e a
comunhão da Igreja. O material evidencia os diferentes sujeitos da missão
(leigos e leigas, consagrados e consagradas, padres, bispos e o papa), representantes de todas as idades e diversas etnias que caminham juntos depois
de terem sido encontrados por Jesus Cristo. A arte visualiza a Igreja em saída
que decide partir para dialogar e testemunhar a alegria do Evangelho até os
confins da terra, com particular atenção às periferias do mundo, em uma
atitude de misericórdia e serviço para colaborar no processo de construção
de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna.
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Pedimos a Deus que neste caminho sinodal de testemunho profético
e de alegria evangélica, este Texto de estudo seja referência para todos os
processos de preparação aos congressos missionários, tais como: congressos diocesanos e regionais, simpósios, assembleias e encontros em nossas
comunidades. No final de cada capítulo o Texto-base traz questões para
aprofundar os eixos temáticos. Que a paixão missionária chegue a todos os
ambientes e realidades de nosso país, fecunde e multiplique, em cada encontro, o compromisso eficaz e decisivo de uma Igreja em estado permanente
de missão.

Pe. Maurício da Silva Jardim
Diretor das POM no Brasil.
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Introdução
1. Este documento é uma versão pastoral do instrumento de trabalho
do V Congresso Americano Missionário (CAM 5), a ser realizado em Santa
Cruz de la Sierra (Bolívia) em julho de 2018. Optamos por um texto mais curto visando a ampla participação e o envolvimento de todos nos diferentes
processos da caminhada missionária. O ponto alto do percurso é o evento
do CAM 5, mas a caminhada vai além do próprio evento, em um processo
feito de elementos marcantes, tal como estações de uma via-sacra. Uma dessas estações será o 4º Congresso Missionário Nacional (4º CMN), celebrado
de 7 a 10 de setembro de 2017, em Recife, e que inspirou o título desta versão
pastoral “A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída”.
2. Inspirados pela Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (EG), escolhemos a Igreja em saída para orientação prévia de todas as atividades eclesiais,
tendo a missão como raiz e o seguimento a Jesus como horizonte. A Igreja em
saída é a comunidade missionária que faz a experiência de Jesus ao vivenciar
e pregar o amor, “experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no
amor (cfr. 1 Jo 4,10), e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem
medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos
caminhos para convidar os excluídos” (EG 24). Com outras palavras: “A causa
missionária deve ser (...) a primeira de todas as causas” (EG 15).
3. Qual é a finalidade dessa saída? Para uma pastoral em chave missionária (EG 33ss), a Evangelii Gaudium propõe uma metodologia com
cinco pilares:
a. A escuta da Palavra de Deus para conhecer a Sua vontade. Essa
escuta atenta leva o discípulo missionário a assumir a missão de Deus
em sua vida. “A Sagrada Escritura é fonte de evangelização” (EG 174).
b. O abandono do cômodo critério pastoral, seu imobilismo e tradicionalismo: “fez-se sempre assim” (EG 33). Levar em conta as realidades
da comunidade, paróquia e diocese, considerando as periferias sociais,
geográficas e existenciais para que a saída tenha um objetivo bem concreto: ir ao encontro das pessoas em suas realidades.
c. O “ouvir a todos” (EG 31). Esse critério faz parte de um “processo participativo” que promove “uma comunhão dinâmica, aberta, missionária”
(EG 31) e sinodal.
d. A “saída de si próprio para o irmão” (EG 179). A Igreja em saída
é uma Igreja despojada com portas abertas para o outro com suas
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feridas e esperanças (cfr. EG 46). No outro “está o prolongamento permanente da Encarnação para cada um de nós” (EG 179). A “resposta à
doação absolutamente gratuita de Deus” (EG 179) é a saída de si como
uma “absoluta prioridade” da vida cristã. “A vida se alcança e amadurece
à medida que é entregue para dar vida aos outros. Isto é, definitivamente, a missão” (EG 10).
e. O concentrar-se “no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário” (EG 35). “As
elaborações conceituais hão de favorecer o contato com a realidade
que pretendem explicar, e não nos afastar dela” (EG 194).
4. A alegria do Evangelho anunciada na Igreja em saída tem a sua raiz
litúrgica na festa de Pentecostes, na qual celebramos a plenitude do mistério
pascal com o dom do Espírito Santo. O CAM 5 e o 4º CMN serão festas pentecostais marcadas pela “Alegria do Evangelho” de uma Igreja em saída, uma
Igreja toda e sempre missionária por sua natureza.
5. O Espírito Santo é, segundo Santo Agostinho, Deus no gesto do
dom, da doação, da gratuidade. Na nossa sociedade tudo tem o seu preço.
A gratuidade do Espírito rompe com essa lógica de “custo-benefício”. A raiz
profunda da nossa alegria é a gratuidade da nossa redenção. Somos todos,
gratuitamente, assumidos, amados e redimidos por Deus que é Amor.
6. Na Igreja falamos de sete dons do Espírito: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade, temor de Deus. Os dons produzem frutos em nossas comunidades. O apóstolo-missionário São Paulo nos fala desses
frutos do Espírito Santo. Na Carta aos Gálatas ele elenca nove desses frutos do
Espírito e a alegria está em segundo lugar, logo depois do amor. “O fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão,
fidelidade, modéstia, moderação, domínio próprio” (Gl 5,22s). São dons, frutos e
sinais daqueles que pertencem a Cristo.
7. Com o Papa Francisco, com seus gestos de proximidade para com a
humanidade que sofre e por meio de duas de suas Exortações, essa alegria
ganhou especial destaque na vida da Igreja: pela Exortação Evangelii Gaudium (A alegria do Evangelho – Sobre o anúncio do Evangelho no mundo
atual), que sintetiza o Sínodo sobre a Nova Evangelização, e pela Exortação
Amoris Laetitia (A Alegria do Amor – sobre o amor na família), que apresenta uma síntese dos resultados do Sínodo sobre a Família. Com sua ênfase
na alegria, o Papa Francisco retoma outros dois documentos do magistério
recente da Igreja: a exortação apostólica de Paulo VI, Sobre a Alegria Cristã, Gaudete in Domino (Alegrai-vos no Senhor), de 1975; e a Constituição
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Pastoral Gaudium et Spes – (Alegria e esperança), sobre a Igreja no mundo
de hoje, de 7 de dezembro de 1965, promulgada no último dia do Concílio
Vaticano II.
8. A causa missionária configurada como Igreja em saída é um princípio dinâmico que constantemente aparece na Palavra de Deus, na vocação
de Abraão, de Moisés e dos profetas. “Naquele ide de Jesus, estão presentes
os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja,
e hoje todos somos chamados a esta nova saída missionária” (EG 20).
9. Somos Igreja em saída e somos também Igreja que volta da missão,
testemunhando a alegria do Evangelho, mas também a cruz de Jesus no
sofrimento do povo de Deus. Para não cair numa alegria superficial ou num
cristianismo vazio, o apóstolo acrescenta: “Os que pertencem a Jesus Cristo
crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos” (Gl 5,24). Por isso somos voz que clama no deserto e não em cima de um trio elétrico: “Preparai
o caminho do Senhor, endireitai as veredas para a passagem de Jesus” (cf.
Mc 1,2). A alegria do Espírito pressupõe a passagem pela cruz, não a suspende. Eis os esteios da nossa vida missionária: somos assumidos no amor de
Deus, enviados em comunidades missionárias para semear em terra fértil e
em terra seca, mas sempre para anunciar a “alegria do Evangelho”.
10. A experiência desse movimento dinâmico do mistério pascal nos
permite estruturar os desafios da realidade e os horizontes da missão. Assim,
a Igreja em saída na perspectiva da missão ad gentes é o eixo transversal que
perpassa todo este documento do Congresso. Ademais, escolhemos para
o “ver” a realidade e também para os discernimentos do “julgar” e do “agir”,
três eixos a serem considerados como águas profundas e desafios dentro
do contexto concreto do nosso chão missionário: I) A Alegria do Evangelho;
II) Sinodalidade e Comunhão; e III) Testemunho e Profetismo. Esses eixos
formam os três capítulos do documento.
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I. A ALEGRIA DO EVANGELHO
Introdução
11. “O bilhete de identidade do cristão é a alegria: a admiração diante
da grandeza de Deus, do seu amor, da salvação que doou à humanidade
não pode deixar de levar o crente a uma alegria que nem sequer as cruzes
da vida podem afetar, porque também na provação há a certeza de que Deus
está conosco” – Papa Francisco.1 “Desde os primórdios do cristianismo, a
alegria é uma força de resistência mais eficaz que os antidepressivos da farmácia” (cfr. EG 263). A polaridade entre alegria e angústia, entre esperança e
tristeza de pessoas “lesadas em seus direitos” (cfr. EG 191), é também fonte de
energia. Para muitos, a atual depressão política necessita mais do que 20mg
de Prozac. Exige “a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de
caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais além” (EG 21), “procurando acender o fogo no coração do mundo” (EG 271).2
12. A alegria dos discípulos e missionários tem a sua motivação mais
profunda no encontro com Cristo ressuscitado. Assim, a primeira saudação
do Ressuscitado às mulheres que foram ao sepulcro foi: “Alegrem-se!” (cf.
Mt 28,9). Além disso, os discípulos ficaram muito felizes ao ver o Senhor
(cf. Jo 20,20). Os discípulos de Emaús viram seu coração arder “quando ele
nos falava pelo caminho” (Lc 24,32). A mensagem “Jesus vive” é a centralidade do anúncio do Evangelho (cf. Lc 24,23), a Boa Notícia sempre presente,
ontem e hoje. A vida e a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós é
uma proclamação de vitória sobre o mal, o pecado e a morte, que gera uma
profunda e autêntica alegria. Possibilitar o encontro entre o Ressuscitado e o
ser humano no caminho da vida há de ser o objetivo de toda evangelização
e missão da Igreja. Para que n’Ele os povos tenham vida.
1 Meditação Matutina em 23 de maio de 2016.
2 Ver também Paulo Suess: “Pentecostes, A Alegria de Francisco e a Resistência Nossa” - Disponível
em: <http://paulosuess.blogspot.com.br/2016/05/pentecostes-alegria-de-francisco-e.html>. Acesso
em: 12 de nov. 2016.
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VER
13. Vemos, desde os primeiros anos do século XXI, diferentes transformações em todos os contextos da realidade humana. São grandes e
profundas mudanças que ocorrem em alta velocidade, como já afirmou o
Concílio Vaticano II (cf. GS 4). (Texto-base CAM 5, n. 7). Com efeito, tudo
ficou acelerado por causa das tecnologias da informação e da comunicação, depois de um longo período da história humana em que as coisas
demoravam muito para sofrer alguma alteração mais drástica. De um quadro de estabilidade, lentidão, controle e segurança, no qual os indivíduos
se submetiam às instituições e tudo seguia seu caminho, passou-se para
uma conjuntura instável, dinâmica, imprevisível, fora de controle e complexa. Surge o sujeito conectado às redes, livre e autônomo, com acesso
simultâneo a tudo e a todos. Um único indivíduo pode mobilizar milhares
de pessoas e criar relações, produzir e construir conhecimentos sem passar
por qualquer instituição formal.
14. Houve uma mudança de época, em que passamos de um entendimento mecânico e simplista da realidade, para uma forma de compreensão
mais complexa e multirreferencial. Graças à revolução científica e tecnológica, a própria tecnologia torna-se “ambiente” para a humanidade. O modelo
de rede interativa proporcionado pela internet, com informação distribuída,
mudou as relações que antes eram seguras e delimitadas para um universo
obscuro, de dimensões incontroláveis e, ao mesmo tempo, fascinante e sedutor. O controle da informação foi quebrado e a intermediação de empresários, jornalistas e sistemas de mídias está praticamente restrita à participação
junto a redes sociais. O acesso à tecnologia de ponta abriu possibilidades
de produção, de fazer documentários, de transmitir a própria realidade, de
comunicar e de reivindicar direitos, de se empoderar, de expor e gritar aflições, misérias e injustiças. Com maior acesso às novas tecnologias, grupos
diversos nas periferias do mundo já não precisam da mediação dos grandes
meios de comunicação para dar visibilidades aos seus anseios e lutas.
15. Mudou o modo de comunicar, de aprender, de trabalhar, de administrar, de governar e de ser feliz. A interatividade na rede, além de não
ter hierarquia, não tem mediações fixas e acontece cada vez mais sem intermediários, trazendo a autonomia dos sujeitos, onde cada um se abre livre
e criativamente ao novo e ao intuitivo. Cada pessoa não é um “indivíduo
privado”, com relações já estabelecidas e ritualizadas por alguma forma de
poder. Agora as relações são despojadas e abertas aos fluxos planetários
de informações, debates, discernimentos, além de criadoras e recriadoras de
novas relações e interações.
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16. Vieram transformações significativas relacionadas aos aspectos e
especificações culturais (DAp 44). Culturas inseridas e entrelaçadas por entre
a cultura da informática e da tecnologia; a cultura digital e da informação; a
cultura da realidade virtual. Variáveis e possibilidades nunca vistas, geradoras
de oportunidades e, ao mesmo tempo, causadoras de desafios e angústias
perante a busca da alegria, do prazer e da felicidade.
17. Embora a nova conjuntura traga a dinâmica e promova a autonomia das pessoas, ela veio acompanhada de malefícios e interferências negativas para a sociedade e para a vida dos indivíduos, como por exemplo, o risco
da “independência doentia”: “um dos importantes sinais do nosso tempo é
a crescente consciência que o individualismo narcisista é psicologicamente,
socialmente, politicamente, economicamente, espiritualmente e ecologicamente destrutivo”.3
18. Torna-se marcante a “individualidade do indivíduo”, com sujeitos
autônomos, supervalorizados e únicos, porém, fechados em si mesmos, ausentes das questões reais, cada vez mais retirados do convívio com o outro.
O indivíduo com foco no próprio “ego” enfraquece os vínculos comunitários e com a natureza. Por conseguinte, “deixa-se de lado a preocupação
pelo bem comum, pelo cuidado com a natureza, para dar lugar à realização
imediata dos desejos dos indivíduos, à criação de novos e muitas vezes arbitrários direitos individuais, aos problemas da sexualidade, da família, das
enfermidades e da morte” (cf. DAp 44). Dito de outra forma, “o individualismo
se manifesta num egocentrismo radical, num frenesi de hedonismo, num
delírio consumista, na busca exclusiva da própria vantagem, na apatia mais
completa com relação às grandes questões de interesse comum”.4 “Muitos
estão cientes de que não basta o progresso atual e a mera acumulação de
objetos ou prazeres para dar sentido e alegria ao coração humano, mas não
se sentem capazes de renunciar àquilo que o mercado lhes oferece” (LS 209).
19. Houve uma verdadeira apropriação dos meios tecnológicos, das ferramentas de mídias sociais e da ciência – por parte do sistema econômicofinanceiro – para estimular, cada vez mais, a manutenção do consumo com a
criação artificial de novas necessidades, ou melhor, pseudonecessidades que
visam dar ao consumidor a ilusão de ter nas mãos o poder de alcançar aquele
prazer, aquela alegria e aquela felicidade tão desejada, mas que, na realidade,
funciona como um narcotizante temporário gerando uma ciranda interminável
em busca de novas emoções. A indústria do consumo, por meio dos recursos
tecnológicos à disposição, adequa constantemente a produção às exigências
3 Albert Nolan. Jesus Hoje. Uma espiritualidade de liberdade radical. São Paulo: Paulinas, 2008, p. 42.
4 Sérgio Paulo Rouanet. Mal-estar da sociedade moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 22.
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estéticas do consumidor. Inclusive, une ciência e marketing, o “neuromarketing”, que investiga o comportamento dos consumidores, com o objetivo de
investir em novos produtos e garantir resultados financeiros.
20. Decorrente disso, criou-se uma sociedade organizada em nome de
uma “felicidade paradoxal”, contraditória, cujos membros, direta ou indiretamente, são condicionados a buscar incansavelmente uma felicidade externa
em produtos, em materialidades substituíveis, vivendo um tempo de emoções transitórias, sem sentido.
21. Essa lógica dominante do mercado, do consumismo e de uma economia mundial, valoriza o poder e o dinheiro de tal maneira que a dignidade
da pessoa humana e de toda a criação é deixada de lado, ofuscada e até destruída. Uma lógica geradora de exclusão que, além de impedir o acesso aos
seus benefícios, não concede condições e oportunidades iguais às populações socioeconomicamente desfavorecidas, empobrecendo-as ainda mais.
Vários problemas derivam do desejo consumista que transforma a pessoa
num ser desprovido de consciência crítica e incapaz de análise crítica em
relação às necessidades reais” (Texto-Base CAM 5, n. 24).
22. Essa inversão de valores alimenta uma prática centrada nos prazeres dos sentidos, exclusivista e intolerante que impede de “fixarmos nosso
olhar nos rostos dos novos excluídos: os migrantes, as vítimas da violência,
os deslocados e refugiados, as vítimas do tráfico de pessoas e sequestros, os
desaparecidos, os enfermos de HIV e de enfermidades endêmicas, os toxicodependentes, idosos, meninos e meninas que são vítimas da prostituição,
pornografia e violência ou do trabalho infantil, mulheres maltratadas, vítimas
da exclusão e do tráfico para a exploração sexual, pessoas com capacidades
diferentes, grandes grupos de desempregados/as, os excluídos pelo analfabetismo tecnológico, as pessoas que vivem na rua das grandes cidades, os
indígenas e afro-americanos, agricultores sem-terra e os mineiros” (DAp 402).
23. Porém, apesar dessa cegueira que às vezes pode afetar até os membros das comunidades eclesiais, permanece inabalada a maior riqueza dos
nossos povos latino-americanos: a Fé no Deus da Vida e a Fé no seu Filho
Jesus Cristo, fonte de nossa alegria: “Eis que vos anuncio uma grande alegria,
que será para todo o povo: Nasceu-vos hoje um Salvador que é o CristoSenhor” (Lc 2, 10-11). “A Igreja, que participa dos gozos e esperanças, das
tristezas e alegrias de seus filhos, quer caminhar ao seu lado neste período
de tantos desafios, para infundir-lhes sempre esperança e consolo” (DAp 16).
24. É nesse contexto, de preocupações e esperanças, que o Papa Francisco nos convida para uma nova etapa evangelizadora marcada pela ver-
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dadeira alegria, a alegria do Evangelho, a alegria da vida plena. “A vida em
Cristo inclui a alegria de comer juntos, o entusiasmo para progredir, o gosto
de trabalhar e de aprender, a alegria de servir a quem necessite de nós, o
contato com a natureza, o entusiasmo dos projetos comunitários, o prazer
de uma sexualidade vivida segundo o Evangelho, e todas as coisas com as
quais o Pai nos presenteia como sinais de seu sincero amor. Podemos encontrar o Senhor em meio às alegrias de nossa limitada existência e, dessa
forma, brota uma gratidão sincera” (DAp 356).
25. Nem sempre a Igreja soube transmitir toda essa alegria que Jesus
Cristo trouxe ao mundo. Por isso o Papa Francisco, ao apontar as sombras
presentes na Igreja, procura dar um estímulo, um incentivo: “um evangelizador
não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor de espírito, «a suave e reconfortante alegria de evangelizar,
mesmo quando for preciso semear com lágrimas! (...) E que o mundo do nosso
tempo, que procura ora na angústia ora com esperança, possa receber a Boa
Nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e descoroçoados, impacientes
ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho cuja vida irradie fervor, pois
foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo»” (EG 10).

JULGAR
26. “A espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a
qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e contemplativo,
capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. [...]. A
espiritualidade cristã propõe um crescimento na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. É um regresso à simplicidade que nos permite
parar a saborear as pequenas coisas, agradecer as possibilidades que a vida
oferece sem nos apegarmos ao que temos nem nos entristecer por aquilo que não possuímos. Isto exige evitar a dinâmica do domínio e da mera
acumulação de prazeres” (LS 222). Esse “regresso à simplicidade” refere-se
à necessidade de restabelecer as relações que o ser humano precisa fazer
para ser mais humano e mais feliz: consigo mesmo, com os outros, com a
natureza e todos os seres vivos e com Deus.
27. Essa alegria deveria ser como aquela dos pastores de Belém diante
do anúncio do nascimento do Messias, alcançando o auge da felicidade ao
verem o “recém-nascido deitado na manjedoura” (Lc 2,16). Realmente “a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG 1); e, essa alegria que preenche todo o coração precisa
ser anunciada a todos os homens, mulheres e crianças, do jeito que fizeram
os pastores de Belém. Certamente a melhor notícia de todos os tempos para
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a humanidade é aquela que Cristo trouxe do Pai: a notícia da salvação (Texto-base CAM 5, n. 67); e a salvação anunciada por Jesus Cristo tem caráter
universal, para todos os povos.
28. Jesus de Nazaré não é apenas o condutor de uma boa notícia, mas
Ele próprio é o autor da Boa Nova. A Boa Nova da salvação passa por Ele,
torna-se efetiva mediante a sua entrega na cruz, por sua mediação perante
o Pai. Na conclusão da Oração Eucarística (doxologia) rezamos: “Por Cristo,
com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre”. Em união com Cristo
recebemos o perdão e o amor do Pai. Ele é “a porta” (Jo 10,9). Ele é “a vida” (Jo
11,25; 14,6). Então Ele disse: “Permanecei em mim” (Jo 15,4-6). Por onde você
olhar, Cristo é a Boa Nova: no sentido teológico, por ser o “Emmanuel”, que
significa “Deus conosco”; no sentido salvífico (soteriológico), por ser o nosso
Redentor, que dá a sua vida por nós; no sentido moral e espiritual, por ser
o homem perfeito, o “Santo de Deus”, que nos ensina o caminho da virtude;
também no sentido histórico, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que
cuida de nós e nos defende contra o inimigo (cfr. Texto-base CAM 5, n. 68).
29. “Desejamos que a alegria que recebemos no encontro com Jesus
Cristo, a quem reconhecemos como o Filho de Deus encarnado e redentor,
chegue a todos os homens e mulheres feridos pelas adversidades; desejamos que a alegria da boa nova do Reino de Deus, de Jesus Cristo vencedor
do pecado e da morte, chegue a todos quantos jazem à beira do caminho,
pedindo esmola e compaixão (cfr. Lc 10,29-37; 18,25-43)” (DAp 29). Sim, porque Jesus Cristo é o Senhor, é a Boa Nova, a única e singular boa notícia para
aqueles que perderam não só a direção, mas também o sentido da vida e
se perguntam, ansiosamente, como podem encontrar um novo sabor à vida
(Texto-base CAM 5, n. 72).
30. “A alegria do discípulo é antídoto frente a um mundo atemorizado
pelo futuro e oprimido pela violência e pelo ódio. A alegria do discípulo não
é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé, que
serena o coração e capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; tê-lo
encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido
com nossa palavra e obras é nossa alegria” (DAp 29). Ele nos mostra como
o amor ao próximo e o amor de Deus pode dar sentido absoluto e alegria
perfeita à nossa vida terrena, e esperança para a vida eterna. “Eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11,25) (Texto-base CAM 5, n. 72).
31. Deveras, o encontro com Jesus - o Cristo - aquele que “se tornou obediente até a morte, e morte de cruz, o Pai soberanamente o elevou e lhe conferiu
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o nome que está acima de todo o nome” (cf. Fl 2,8-9). Por isso, nesse encontro
que “deve renovar-se constantemente” (DAp 278a) podemos encontrar a verdadeira alegria sendo Ele “o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). Ele é o verdadeiro caminho para o Pai, o qual tanto amou ao mundo que lhe deu o seu Filho
único, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna (cf. Jo 3,16).
32. O fato de sermos amados por Deus Pai em Jesus Cristo, enche-nos
de alegria e nos desperta para a conversão aderindo ao discipulado que se
fundamenta na vida, paixão, morte e ressurreição e que educa o discípulo
a entender que “há mais alegria em dar que em receber” (At 20,35). No discipulado, “a pessoa amadurece constantemente no conhecimento, amor e
seguimento de Jesus Mestre, aprofunda-se no mistério de sua pessoa, de
seu exemplo e de sua doutrina” (DAp 278c).
33. O seguimento de Jesus, que se diferencia de qualquer outra
forma de discipulado, mostra que o ensinamento d’Ele pretende chegar
ao centro do ser humano. “Transformar seu coração de pedra num coração de carne” (cf. Ez 36, 26) para que o ser humano possa descobrir o
caminho para a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Esse projeto
audacioso está resumido nas palavras de Jesus proferidas no “Sermão
da montanha”, conforme o evangelista Mateus (5, 1-12) ou no “Sermão
da planície” conforme o evangelista Lucas (6, 20-23). Os dois discursos
pretendem mostrar com clareza “a alegria paradoxal das bem-aventuranças” (Texto-base CAM 5 - Julgar - II).
34. O Sermão da Montanha de Mateus começa com as bem-aventuranças, onde Jesus proclama a felicidade do Reino de Deus como uma proposta
de alegria de alcance universal. Deixa bem claro que os pobres da terra e os
que se tornarem pobres por amor a Deus e ao próximo são os primeiros
destinatários da própria felicidade do Reino (cfr. Texto-base CAM 5, n. 107).
As bem-aventuranças contêm paradoxos sagrados, ou, em termos simples,
situações aparentemente contraditórias ao senso comum, mas que revelam
quem são os destinatários do Reino de Deus e dos bens de consolo, da alegria e da superação das necessidades. Destinam-se a todo aquele em estado
de grave dificuldade, pobreza, aflição, desamparo, fome, sede e também ao
que age com misericórdia e coração puro em favor dos necessitados, gerando paz ao mundo e que assumir, inclusive, perseguições por ser fiel à justiça
de Deus (Texto-base CAM 5, n. 108).
35. Nas bem-aventuranças Jesus chama de “felizes”, em primeiro lugar,
“os pobres em espírito” (cf. Mt 5,3; Lc 6,20: “Felizes vós, os pobres”): são os
discípulos que, seguindo o exemplo de Jesus, tornam-se voluntariamente
pobres para enriquecer os outros (cf. 2 Cor 8,9). Deles é – aqui e agora – o
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Reino do Céu. Em segundo lugar, os aflitos, os mansos, os que têm fome e
sede de justiça, não porque estão nessa situação, mas pelo fato de serem
vítimas e serem destinatários de uma promessa (serão consolados, serão
saciados, herdarão a terra). Enfim, pelo fato de promoverem a justiça, os
misericordiosos, os puros de coração, os que fomentam a paz, serão destinatários também das promessas dessa justiça. Os perseguidos, no entanto,
já realizam a manifestação do Reino de Deus no meio da humanidade.
36. As bem-aventuranças fundamentam a opção preferencial pelos
pobres: indignar-se diante das situações de pobreza, tornar-se pobres
para beneficiar os outros, lutar por uma contínua transformação da realidade social. Deveras, elas constituem a melhor base da mensagem de
Jesus para a orientação dessa opção eclesial em vigor há décadas na
Missão Permanente de nossa Igreja latino-americana (Texto-base CAM
5, n. 112). “A Igreja, por meio dos seus filhos, estabelece relações com os
seres humanos de qualquer condição, de modo especial com os pobres
e aflitos. Por eles, os esforços e a participação perante as suas alegrias
e dores, conhece as suas aspirações e os problemas de sua vida e sofre
com eles nas ansiedades da morte” (AG 12).
37. Em Aparecida, consolidou-se a opção preferencial pelos pobres,
apontando que se trata de uma “opção evangélica” (DAp 446e). Este impulso veio do discurso do Papa Bento XVI, na sessão inaugural dos trabalhos da V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, ao afirmar que “a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé
cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós para enriquecer-nos
com sua pobreza (cf. 2 Cor 8,9)”. Com isso nossos Pastores, em Aparecida, declaram: “Assumimos com nova força essa opção pelos pobres,
manifestamos que todo processo evangelizador envolve a promoção humana e a autêntica libertação sem a qual não é possível uma ordem justa
na sociedade” (DAp 399).
38. Um avanço no que se refere à “opção preferencial e evangélica pelos pobres e necessitados” (DAp 446e) foi proporcionado pelo Papa Francisco por meio da Encíclica Laudato Sì - sobre o Cuidado da Casa Comum”,
colocando “entre os pobres mais abandonados e maltratados a nossa Terra”:
‘Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta
e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras’ (LS 1).
“Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos pensando
que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A
violência, que está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos

20

sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos.
Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se nossa
terra oprimida e devastada, que «geme e sofre as dores do parto» (Rm 8, 22).
Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7). O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar,
e a sua água vivifica-nos e restaura-nos” (LS 2).
39. Portanto, o discípulo de Jesus Cristo após seu encontro com o Mestre, “mudando sua forma de pensar e de viver, aceitando a cruz de Cristo”
(DAp 278b), coloca-se em um processo de contínua e profunda conversão.
“A pessoa amadurece constantemente no conhecimento, amor e seguimento
de Jesus Mestre, se aprofunda no mistério de sua pessoa, de seu exemplo
e de sua doutrina” (DAp 278c). Fundamentado nas “bem-aventuranças”, é
acompanhado e estimulado pela comunidade e por seus pastores, amadurecendo na vida do Espírito, procurando viver o amor de Cristo na vida fraterna
solidária (cf. DAp 278d) e na experiência da fração do pão na alegria da Eucaristia (cf. Texto-base CAM 5, n. 126). É nesse processo de crescimento que
o discípulo de Jesus Cristo será “discípulo missionário” irradiando alegria “ad
intra” e “ad extra”, até os confins do mundo.
40. Com efeito, “o discípulo, à medida que conhece e ama o seu Senhor,
experimenta a necessidade de compartilhar com outros a sua alegria de ser
enviado, de ir ao mundo para anunciar Jesus Cristo, morto e ressuscitado,
e tornar realidade o amor e o serviço na pessoa dos mais necessitados, ou
seja, construir o Reino de Deus. A missão é inseparável do discipulado, o
qual não deve ser entendido como etapa posterior à formação, ainda que
esta seja realizada de diversas maneiras de acordo com a própria vocação e
com o momento da maturidade humana e cristã em que se encontre a pessoa” (DAp 278e). Missão e discipulado são duas faces da mesma realidade.
41. Como modelo de discípulo missionário, Aparecida nos aponta a Virgem
Maria para que, trilhando seu caminho, possamos ser portadores de verdadeira
alegria. “Fixamos o olhar em Maria e reconhecemos nela a imagem perfeita da discípula missionária. Ela nos exorta a fazer o que Jesus nos diz (cfr. Jo 2,5) para que
Ele possa derramar sua vida na América Latina e no Caribe. Junto com ela, queremos estar atentos uma vez mais à escuta do Mestre e, ao redor dela, voltarmos
a receber com estremecimento o mandato missionário de seu Filho: ‘Vão e façam
discípulos todos os povos’ (Mt 28,19). Escutamos Jesus como comunidade de discípulos missionários que experimentaram o encontro vivo com Ele e queremos
compartilhar todos os dias com os demais essa alegria incomparável” (DAp 364).
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AGIR
42. Precisamos viver e fazer viver “um Novo Pentecostes” para resgatar
a alegria do Evangelho; desejo expresso pelos Pastores da América Latina e
do Caribe reunidos em Aparecida que disseram: “Esta V Conferência, recordando o mandato de ir e fazer discípulos (cf. Mt 28,20), deseja despertar a
Igreja na América Latina e no Caribe para um grande impulso missionário.
Não podemos deixar de aproveitar esta hora de graça. Necessitamos de um
novo Pentecostes! Necessitamos sair ao encontro das pessoas, das famílias,
das comunidades e dos povos para lhes comunicar e compartilhar o dom
do encontro com Cristo, que tem preenchido nossas vidas de ‘sentido’, de
verdade e de amor, de alegria e de esperança! Não podemos ficar tranquilos
em espera passiva em nossos templos, mas é urgente ir em todas as direções
para proclamar que o mal e a morte não têm a última palavra, que o amor
é mais forte, que fomos libertos e salvos pela vitória pascal do Senhor da
história, que Ele nos convoca em Igreja, e quer multiplicar o número de seus
discípulos na construção do seu Reino em nosso Continente! Somos testemunhas e missionários: nas grandes cidades e nos campos, nas montanhas
e florestas de nossa América, em todos os ambientes da convivência social,
nos mais diversos ‘areópagos’ da vida pública das nações, nas situações extremas da existência, assumindo ad gentes nossa solicitude pela missão universal da Igreja” (DAp 548).
43. Assim, ao olharmos para o mundo de hoje, podemos distinguir três
âmbitos essenciais da missão:
a. pastoral, que tem como interlocutores os cristãos e as comunidades
eclesiais constituídas;
b. nova evangelização, que tem como interlocutores os cristãos que
estão afastados da vida da comunidade, e também os que não creem
em Cristo no conjunto da sociedade secularizada onde cada Igreja local
está inserida; 5
5 A XIII Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos em Roma, que teve como tema “A Nova
Evangelização para a transmissão da fé cristã”, assim como V Conferência Geral do Episcopado
Latino-americano em Aparecida, que lançou a “Missão Continental” (cf. DAp 362; 551), deixaram
bastante claro que o “campo” da nova evangelização não são somente “as pessoas batizadas que
não vivem as exigências do batismo”, mas também os “que ainda não creem em Cristo no espaço de
seu próprio território e responder adequadamente aos grandes problemas da sociedade na qual [a
Igreja] está inserida” (DAp 168; cf. Propositio 5). Desta maneira, situações que a Redemptoris Missio
designava como missão ad gentes (p. ex. os novos fenômenos sociais, os modernos areópagos, etc.
– cf. RMi 37), agora fazem parte da nova evangelização, como ação da Igreja na sociedade onde ela
se encontra.
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c. missão ad gentes, que tem como interlocutores aqueles que não conhecem Jesus Cristo no meio de outros povos e sociedades, onde a presença da Igreja não está suficientemente estruturada (cf. RMi 33; EG 14).
44. Sobre esse último âmbito, é preciso lembrar que, “sem a missão
ad gentes, a própria dimensão missionária da Igreja ficaria privada de seu
significado fundamental e de seu exemplo de atuação” e, por isso, “é preciso
evitar que (...) se torne uma realidade diluída na missão global de todo povo
de Deus, ficando, desse modo, descurada ou esquecida” (RMi 34).6
45. Para entender melhor esses âmbitos e suas conexões, podemos recorrer a três imagens bíblicas que descrevem as três situações de missão.7
a. A primeira figura é a do bom pastor que diz respeito à pastoral
junto às comunidades cristãs formadas e constituídas. É uma missão
no espaço restrito do redil, que se baseia numa relação pessoal, íntima,
com seus destinatários. O pastor é uma figura fundamental para o crescimento da comunidade. A missão aqui é movida pela caridade pastoral
e pela proximidade maternal da Igreja às pessoas (cf. DAp 199).
b. A segunda figura é a do semeador, que diz respeito à ação evangelizadora junto à sociedade secularizada e pluricultural na qual a Igreja
está inserida. O lugar não é mais o redil do pastor, fechado com suas
portas e suas regras de funcionamento. Agora o “campo é o mundo”
(Mt 13,48), lugar aberto, de risco e de insegurança, onde o semeador
sai para semear animado por uma profunda esperança de que algo
possa dar fruto.
c. A terceira figura é a do pescador, que diz respeito à missão ad
gentes junto a outros povos e aos outros contextos totalmente alheios
à mensagem do Evangelho. O pescador não exerce sua profissão dentro de um redil, junto a um rebanho com o qual estabelece uma relação de carinho e de intimidade. Sua expectativa não é igual a do agricultor em relação à semente e ao campo, que em algum lugar deverá
oferecer seu fruto: a pesca está sujeita a todo tipo de imprevistos, de
surpresas e de riscos. A missão torna-se aqui uma atividade marcada
pela pura fé.
46. A missão da Igreja não é e não pode ser apenas pastoral. Tem que
olhar para o campo da sociedade, que não é o seu curral, e para o mar do
mundo, desprendendo-se da terra onde se encontra. Tem que aprender ou6 Sobre esse tema ver Documento de Estudo 108 da CNBB, n. 17-20.
7 Cf. Marc Girard. A Missão da Igreja na Aurora do Novo Milênio. São Paulo: Paulinas, 2000, p. 45-75.
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tras dinâmicas e abordagens, linguagens e atitudes, formas de ser, de viver,
de conviver e de agir. Aqui é importante lembrar que o compromisso com a
missão ad gentes é dever das Igrejas particulares. A participação das comunidades na missão universal recebe o nome de cooperação missionária (cf.
CMi 2; cf. Documento de Estudo 108 da CNBB, 24)
47. Portanto, “não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização” (EG 83), mas que contagiemos o mundo com a alegria do Evangelho
que “enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus”
(EG 1). Deveras, é o tempo para a Igreja reencontrar o sentido de sua missão,
libertar-se das amarras que a impedem de “sair”, de ser uma Igreja em saída:
proposta contundente formulada na Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium” do Papa Francisco. Essa proposta encontra graves dificuldades por
causa de um mundanismo espiritual que se esconde em aparente religiosidade e até mesmo aparente amor à Igreja que, e em lugar de buscar a glória
do Senhor, busca a glória e o bem-estar pessoal (cfr. EG 93). É tempo de
envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar, pois a “alegria do Evangelho”
nos impulsiona a sair do espaço limitado das sacristias e nos faz aventurar
pelas estradas do mundo, tornando-nos companheiros de viagem de homens, mulheres e crianças do nosso tempo.
48. Diante da frase categórica: “saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Cristo!” (EG 49), que é a alegria do Evangelho, está a iniciativa
de Deus que nos chama, nos impulsiona a “sair”, a caminhar conforme sua
Palavra, seu dinamismo e seus critérios que não são tal como os nossos. De
fato, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos (cfr. Is 55,8).
Abraão aceita sair rumo a uma terra desconhecida. Moisés é convidado a
fazer sair o seu povo da escravidão do Egito e conduzi-lo rumo à terra prometida. Os profetas são chamados a sair da área de conforto para denunciar
todo tipo de opressão e anunciar ao povo a esperança. O próprio Jesus,
conduzido pelo Espírito, teve que sair de sua terra e enfrentar as tentações
no deserto; inclusive, sua pregação é uma contínua saída que vai sempre
além: sai de uma cidade e vai a outro povoado para anunciar a Boa Nova.
49. Como modelo do agir, temos a experiência da primeira comunidade
cristã colocada no Documento de Aparecida como experiência paradigmática (cfr. DAp 369) pela sua característica “exodal”, itinerante, em saída, focalizada a partir do mandato de Jesus: “sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra” (At 1,8). A partir
do dia de Pentecostes, a fragilizada comunidade dos Apóstolos, revigorada
pela força do Espírito Santo, abre as portas do Cenáculo e, colocando-se em
saída missionária, vai se constituindo Igreja, Assembleia, com características
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universais, sendo que “o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número os
que seriam salvos” (At 2, 47).
50. Para essa “nova etapa evangelizadora”, a Igreja como um todo bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas - deve assumir um novo
“estilo” de evangelização (cf. EG 18; 33; 35); isto é, ter uma prática “cheia de
ardor e dinamismo” (EG 17) para dar credibilidade - hoje - à ação missionária
no mundo contemporâneo. É com este objetivo que o Papa Francisco convoca a Igreja a “sair”, assumir a dinâmica do “êxodo”: um êxodo existencial
que permita superar a autorreferencialidade e a acomodação nas próprias
certezas efêmeras, e a libertá-la das amarras que a prende a um emaranhado
de obsessões e procedimentos (cf. EG 49).
51. “Lugar de atuação e horizonte da Igreja em saída são as periferias. Ser Igreja em saída para as margens não é natural, é opção que
‘deriva da nossa fé em Cristo, que Se fez pobre e sempre Se aproximou
dos pobres e marginalizados’ (EG 186). As periferias, que são lugares de
encontro com os marginalizados e os marginais, os fugitivos e os refugiados, com os desesperados e os excluídos, são também lugares do
encontro com Deus, que no presépio se fez pequeno; no Egito se fez um
refugiado; no Monte das oliveiras, um desesperado; no tribunal da época, um acusado; na cruz, um condenado à morte e, aparentemente, um
abandonado por Deus e pela humanidade”.8
52. A partir de uma leitura dos sinais dos tempos, a Igreja deve se prontificar para atender as urgentes necessidades do mundo de hoje, deslocando-se do “centro” rumo às “periferias”. Duas realidades bem distintas pelas
características e pelos desafios paralisam a Igreja na sua missionariedade:
a tentação de ficar no “centro” e a preocupação com “querer ser o centro”.
“Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o
Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair
da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que
precisam da luz do Evangelho” (EG 20).
53. Faz-se urgente ir às periferias geográficas e existenciais da dor
para levar a alegria do Evangelho, comunicando conforto e esperança,
força e resistência, amor e solidariedade a partir de um diálogo aberto e
honesto com o outro, perante a diversidade cultural e humana e o desenvolvimento social e político de nossos povos e nações (Texto-base CAM 5,
8 Paulo Suess. Os Paradigmas do Papa Francisco: Missionariedade, Marginalidade, Sinodalidade.
Disponível em: <http://paulosuess.blogspot.com.br/2016/05/os-paradigmas-do-papa-francisco.html>.
Acesso em: 12 de nov. 2016.
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n. 258). É preciso criar espaços de acolhida e de escuta nas nossas comunidades cristãs para os excluídos da nossa sociedade, particularmente para
as mulheres, das quais cinquenta por cento sofrem maus-tratos e abusos
por parte dos homens; para as famílias mais pobres; para os necessitados
e desabrigados; para os idosos; os doentes e pessoas com deficiência (Texto-base CAM 5, n. 259).
54. No mundo globalizado e excludente, iluminados pela alegria do
Evangelho, cada comunidade cristã deverá discernir quais periferias geográficas e existenciais precisam de uma atenção especial. O discernimento deve
levar a decisões que façam a comunidade sair da sua área de conforto e ir
ao encontro das pessoas nessas realidades. Essa saída, porém, não pode
esquecer da missão ad gentes além-fronteiras.
55. Uma Igreja que assume o compromisso de “sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz
do Evangelho” (EG 20) estará em sintonia com a comunidade dos Apóstolos
que, após terem recebido o envio missionário do Senhor, saíram a pregar
por toda parte (Mc 16,20). Nessa itinerância, a alegria do Evangelho que enche a vida e o coração do evangelizador irá encher a vida e o coração daqueles que acolherem o Evangelho sendo que “da alegria trazida pelo Senhor
ninguém é excluído” (EG 3). Isto mostra que há continuidade entre a missão
de Jesus e a comunidade dos Apóstolos – hoje – o ministério de Jesus continua nas estradas do mundo no testemunho de uma Igreja em saída.

Para conversar:
1. O que se entende por “alegria” e como ampliar essa compreensão na
perspectiva do Evangelho?
2. Quais as periferias geográficas e existenciais necessitam de maior atenção e como fazer-se presente nessas realidades com a alegria do Evangelho?
3. Como articular o cuidado pastoral com a nova evangelização e com a
missão ad gentes (aos povos)?
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II. SINODALIDADE E
COMUNHÃO
Introdução
56. O binômio “sinodalidade e comunhão” retoma e desenvolve núcleos importantes das reflexões feitas nos documentos de Puebla (1979) e
Aparecida (2007). No centro de Puebla, na terceira parte (DP 211-1127), está a
evangelização na Igreja da América Latina descrita como “comunhão e participação”. Sem grandes dificuldades, podemos compreender a “sinodalidade”,
o caminhar junto, como um aspecto central da “participação”. Sem “caminhar
junto” não pode haver “participação” e sem “participação” nas decisões e nas
práticas eclesiais não pode haver “sinodalidade”.
57. O Documento de Aparecida se refere em vários itens ao binômio
“comunhão e participação” de Puebla (DAp 157, 213,215). A “eclesiologia de
comunhão” contribui para a unidade da Igreja na diversidade, interna e externamente, mas não pode ser pensada sem participação e sinodalidade.
Comunhão, participação e sinodalidade, em sua dimensão de “unidade na
diversidade”, têm uma dimensão ecumênica e dialogal não somente com outras religiões, mas também com outros mundos de pensamento. Acolhendo
essa dimensão participativa, Aparecida falou como sujeito eclesial pela Igreja
declarando: “nesta nova etapa evangelizadora, queremos que o diálogo e
a cooperação ecumênica se encaminhem para despertar novas formas de
discipulado e missão em comunhão” (DAp 233). Sinodalidade e comunhão,
caminhar junto em comunidade, diálogo e identidade podem gerar novas
formas de discipulado e missão em comunhão que almejamos para esse
tempo que exige, de nós, novas respostas a todo instante.

1. Sinodalidade
58. A sinodalidade – “caminhar junto” - não é somente um método, é
também conteúdo da evangelização. Trata-se do eixo de toda a evangelização. As conferências de Puebla e Aparecida e a Exortação Apostólica Evan-
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gelii Gaudium nos lembram que essa inspiração, fundamental para o modo
de operar (modus operandi) da evangelização, encontra-se na Santíssima
Trindade. Puebla nos dizia: “A evangelização é um chamado à participação
na comunhão trinitária” (DP 218). O Documento de Aparecida reafirma esse
item e acrescenta uma citação do Discurso Inaugural do Papa Bento XVI, em
Aparecida: “Todos os batizados e batizadas da América Latina e do Caribe
‘através do sacerdócio comum do Povo de Deus’ (DI 3) somos chamados a
viver e a transmitir a comunhão com a Trindade” (DAp 157). Se é de todos os
batizados, participação e sinodalidade, então, é o princípio que caracteriza o
Povo de Deus em sua “laicidade”, antes de qualquer diferenciação hierárquica. Aparecida e Puebla afirmam que “a família é imagem de Deus” e que Deus
é uma família (DAp 434; DP 582). O sujeito evangelizador é “um povo que
peregrina para Deus. Trata-se certamente de um mistério que mergulha as
raízes na Trindade”, além de sua “necessária expressão institucional” (EG 111).
59. A Santíssima Trindade é a primeira comunidade missionária. Ela é
missionária porque é amor (cf. 1 Jo 4,16). O Amor não se contenta consigo
mesmo, não pode ser solidão inabitada. Mesmo considerando todos os limites das nossas metáforas, quando falamos de Deus, podemos falar da
“missão de Deus”. O relacionamento amoroso faz parte da “natureza missionária”. Não só nossa, humana, mas também da Santíssima Trindade que é
missionária por natureza ao ser o envio do amor a toda humanidade.
60. A Trindade pode ser desenhada como uma “mandala”, que procura
explicar a plenitude da fé e de Deus. Essa “mandala” integra o múltiplo e o
diferente na unidade do Espírito Santo: a horizontalidade universal do Pai, a
verticalidade do Filho encarnado, e a circularidade do Espírito Santo enviado
para dobrar a rigidez humana, consolar os que sofrem, defender os pobres
e os que o mundo não reconhece em sua dignidade.
61. O Amor irradia amor, envia o amor, transborda e anuncia amor. O
Amor envia o Filho no Espírito Santo em missão para anunciar a Boa-Nova
a toda humanidade. Falar de Deus significa, portanto, falar de Comunidade,
Amor e Missão. A missão emerge de uma comunidade e aponta para a convocação, o envio e a construção de comunidades missionárias: “Como o Pai
me enviou, também Eu vos envio” (Jo 20,21). Como foi que o Pai enviou Jesus? Deus-Amor, o Pai, envia o Filho no Espírito Santo. Como se relacionam
a missão do Verbo e a missão do Espírito Santo nessa “missão de Deus”?
62. A missão de Jesus, o Verbo enviado por Deus que se faz carne, prolonga-se na história, no mundo, na Igreja e nas pessoas por meio do Espírito
Santo. A revelação da presença de Deus Trino na pessoa e na comunidade
que vive no amor, portanto, na graça, é uma finalidade da “missão de Deus”
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(cfr. Jo 14,23). A articulação da missão de Deus com o mundo e a história e,
ao mesmo tempo, com os indivíduos, garante o equilíbrio entre comunitarismo e individualismo, impede a privatização e a apropriação institucional da
presença de Deus no mundo. Na verdade, a missão é de Deus na qual somos
convidados a cooperar como Igreja em saída.
63. A presença de Deus no mundo por meio de Jesus Cristo e do
Espírito Santo não deve ser compreendida como deslocamento ou parcelamento de Deus. Nas pessoas divinas de Jesus e do Espírito está sempre o
Deus Uno e Trino, inteira e misteriosamente presente. Deus não é somente
aquele que envia. Ele é também, no Filho e no Espírito Santo, o enviado:
“Quem me viu, viu o Pai” (Jo 14,9). Deus está, no dizer de Santo Irineu, próximo de cada pessoa humana, por meio de suas duas mãos estendidas,
que são o Filho e o Espírito Santo (cfr. IRINEU, Contra as heresias, V. 6,1). Ao
mesmo tempo, Deus está distante e permanece mistério infinito e inesgotável. A proximidade de Deus não anula o mistério. E o mistério não impede
de falar da proximidade de Deus.
64. A sinodalidade da missão nos lembra como “Jesus chamou os Doze
e começou a enviá-los, dois a dois” (Mc 6,7; cf. Lc 10,1), nunca sozinhos.
Sinodalidade produz solidariedade entre os que caminham juntos e é, portanto, um antídoto contra atitudes concorrenciais. Assim nasceu a missão
de caminhar junto, com alegria e misericórdia. O caminhar junto é a origem
da sinodalidade. Poder caminhar junto é uma graça que preserva a atividade
missionária de personalismo e autoritarismo. Nas intenções do Vaticano II,
a sinodalidade revitalizada na Igreja significa recuperar o caminhar contra o
sedentarismo e reencontrar o princípio comunitário contra o individualismo.
65. Mas caminhar junto para onde? Podemos caminhar junto para as
cidades e as aldeias, para o mundo urbano e rural e, nesses mundos, para
as periferias existenciais e geográficas, para os mundos que sofrem, clamam
por justiça e paz, para os mundos da violência e alienação. Caminhar junto
para se tornar próximo do caído à beira do caminho. A missão sempre nos
introduz em campos de conflitos, de cegueira diante da realidade, de ideologias e de pecado.
66. A fragilidade do nosso amor e da nossa resistência, e a necessidade de partilhar da nossa experiência e alegria, aconselham-nos a trabalhar
juntos, em comunidade e de não estar sozinho. Além disso, contamos com a
promessa do Senhor: “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome,
eu estou ali, no meio deles” (Mt 18,20). Com o envio em missão, dois a dois,
começou o caminhar junto, a sinodalidade.
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67. Em seu discurso por ocasião da comemoração do cinquentenário da
instituição do Sínodo dos Bispos, dia 17 de outubro de 2015, o Papa Francisco
qualificou o Sínodo como “um dos legados mais preciosos da última sessão
conciliar. [...] O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio” (Discurso, p. 2) 9 “Igreja sinodal” é um pleonasmo, porque, segundo João Crisóstomo (+407), “Igreja e Sínodo são sinônimos”
(ibid. p. 4). A sinodalidade faz compreender o ministério hierárquico da Igreja. O
Papa dá nesse discurso uma verdadeira aula sobre a função da sinodalidade na
Igreja: “Estou convencido de que, numa Igreja sinodal, também o exercício do
primado petrino poderá receber maior luz. O Papa não está sozinho, acima da
Igreja; mas, dentro dela, como batizado entre batizados” (Discurso, l.c. p. 6).
68. O “caminhar junto” – leigos, pastores, Bispo de Roma – é a afirmação “que o Povo de Deus é constituído por todos os batizados” (Discurso, p
2). A sinodalidade explicita a “natureza missionária” de Aparecida (DAp 347)
herdada do Concílio Vaticano II (AG 2; 6) e da antiga doutrina da Igreja que
“a totalidade dos fiéis que receberam a unção do Santo (cfr. 1Jo 2, 20.27) não
pode enganar-se na fé (cfr. LG 6 e 7; EG 8).
69. Aparecida pensou a operacionalização da “natureza missionária” da
Igreja em três círculos concêntricos como missão paroquial, continental e
ad gentes, interligados no “caminhar junto”. Também a Evangelii Gaudium
considera que, em uma Igreja sinodal, distinguem-se três níveis: as Igrejas
particulares, as Províncias e Regiões Eclesiásticas, e os Concílios Particulares,
de modo especial, as Conferências Episcopais, que permitem uma “salutar
descentralização” (EG 16 e 32).
70. Com esta interligação, o Papa justificou a realização da consulta
ao Povo de Deus na preparação do duplo encontro sinodal sobre a família:
“Como teria sido possível falar da família sem interpelar as famílias, auscultando as suas alegrias e as suas esperanças, os seus sofrimentos e as suas
angústias”? (GS 1), pergunta Papa Francisco. “O caminho sinodal começa por
escutar o povo, que ‘participa também da função profética de Cristo” (LG12, cf.
Discurso, p. 3). Francisco, então, cita um princípio da Igreja do primeiro milênio:
‘O que a todos atinge, de todos deve ser tratado’ (cf. Discurso, p. 3). A sinergia
da sinodalidade não faz da Igreja uma democracia liberal. O Sínodo escuta
o povo, os pastores e o Bispo de Roma, o Papa. O Sínodo age sempre “cum
Petro et sub Petro”. Isto “não é uma restrição da liberdade, mas uma garantia da
unidade” (Discurso, p. 3) e da comunhão na Igreja. Assim foi definido pelo Vaticano II: “os bispos estão unidos ao Bispo de Roma pelo vínculo da comunhão
9 Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/october/documents/
papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html>. Acesso em: 25 de out. 2016.

30

episcopal (cum Petro) e, ao mesmo tempo, estão hierarquicamente sujeitos a
ele como Cabeça do Colégio (sub Petro)” (Discurso, p. 3; LG 22; CD 4).
71. A comunidade missionária, que concretiza a sinodalidade, coloca-nos
em uma dinâmica trinitária. O Pai, que é amor, é também Aquele que envia em
missão. Ele é o início e o fim da missão. O Filho, que é caminho, convoca e envia
a comunidade missionária que no Concílio dos Apóstolos em Jerusalém encontrou na sinodalidade um método (modus operandi) (cf. At 15). O Espírito Santo,
que antecipa com sua presença a chegada dos discípulos missionários, é “descanso na luta, brisa no calor, conforto no pranto” (cf. Sequência de Pentecostes).
72. Nas margens da periferia, Deus torna-se Pai dos pobres no Espírito
Santo. Deus-amor forja o caminhar junto, o caminho misericordioso, alegre
e, às vezes, conflitivo da sinodalidade no Espírito. A periferia é o lugar do
nada e do tudo, do despojamento radical e da plenitude. É o lugar onde Deus
coloca seu berço humano e sua cruz divina. A periferia, que é limite geográfico-histórico e existencial, é também lugar de passagem. Ou da passagem
pelo portal da morte e do retorno à acomodação ou da passagem pelo portal da vida histórica e escatológica que se revela na fidelidade da resistência.
73. A missão como Igreja em saída e a sinodalidade como “prática da comunidade missionária” receberam impulsos decisivos pelo magistério do Papa
Francisco, o qual retomou as inspirações do Concílio Vaticano II (1962-1965)
e de Aparecida (2007). Desde o início de seu pontificado, Francisco sublinhou
a importância do Sínodo como atualização do espírito de sinodalidade e colegialidade. Em sua entrevista programática com o padre Antonio Spadaro, SJ, de
agosto de 2013, na Casa Santa Marta, Francisco falou de sua visão da sinodalidade: “Devemos caminhar junto [...]. A sinodalidade vive-se em vários níveis.
Talvez seja tempo de mudar a metodologia do sínodo, porque a atual pareceme estática. [...] Nas relações ecumênicas, isto é importante: não só conhecer-se
melhor, mas também reconhecer o que o Espírito semeou nos outros como um
dom também para nós” (SPADARO, Entrevista, Paulus/Loyola, 2013, p. 24).
74. Perguntado se a sinodalidade não seria uma ameaça à unidade e à
comunhão na Igreja, Francisco respondeu: “Devemos caminhar unidos nas
diferenças. Não há outro caminho para nos unirmos. Este é o caminho de
Jesus” (ibid.). Por isso, deve-se tornar os sínodos “menos rígidos na forma.
[...] Quero que seja uma consulta real, não formal” (ibid., p. 16). “Pouco temos
avançado neste sentido. Também o papado e as estruturas centrais da Igreja universal precisam ouvir esse apelo a uma conversão pastoral. [...] Uma
centralização excessiva, em vez de ajudar, complica a vida da Igreja e sua
dinâmica missionária” (EG 32).
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75. Uma Igreja sinodal é uma Igreja da escuta. O Papa Francisco pratica essa escuta ao citar como fontes de seus escritos muitas Igrejas locais
e também o magistério científico dos teólogos. Na fé, todos somos mestres
com experiências pessoais e discípulos da Igreja, sujeitos e destinatários. Na
transmissão da fé, trata-se sempre de “uma escuta recíproca, onde cada um
tem algo a aprender”. A sinodalidade é vivida quando todos são sujeitos
ativos de evangelização. O sentido da fé (sensus fidei) impede uma rígida
separação entre a Igreja que ensina e a Igreja que aprende (Ecclesia docens e
Ecclesia discens)” (Discurso, l.c., p. 2). Para os discípulos de Jesus e a missão “a
única autoridade é a autoridade do serviço, o único poder é o poder da cruz”
(ibid. p. 4.). “Ninguém pode ser elevado acima dos outros. Pelo contrário, é
necessário que alguém ‘se abaixe’ pondo-se ao serviço dos irmãos ao longo
do caminho” (ibid. p. 3). Na Igreja, “o vértice encontra-se abaixo da base”,
como numa “pirâmide invertida” (cf. Discurso, p. 4). O Papa lembra as palavras do Mestre: “Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes
fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o
maior entre vós seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro entre
vós, seja vosso servo” (Mt 20, 25-27). E Francisco continua: “‘Não seja assim
entre vós’: nesta frase, chegamos ao próprio coração do mistério da Igreja
– ‘não seja assim entre vós’- e recebemos a luz necessária para compreender o serviço hierárquico” (Discurso, p. 4). A Exortação Apostólica Evangelii
Gaudium explica e propõe esse pensamento para a Igreja universal. “Seria
inapropriado pensar num esquema de evangelização realizado por agentes
qualificados enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor das suas
ações” (EG 8 e 9). A autoridade do serviço se realiza nos três níveis de uma
“Igreja toda sinodal” (ibid., p. 5): nas Igrejas particulares, nas Conferências
Episcopais e na Igreja universal, ou dito de modo mais simples: nas comunidades e paróquias, nas dioceses e no Vaticano.
76. Como se pode perceber, a sinodalidade toca em pontos sensíveis e
discutidos em nossas comunidades: ministerialidade, colegialidade, ecumenismo, magistério partilhado, autoridade como serviço, exercício do papado e de
sua conversão (cf. Discurso, l.c., p. 6). Pelo paradigma da “sinodalidade”, o Papa
Francisco acrescenta à “natureza missionária” do Vaticano II e de Aparecida,
o compromisso missionário concreto: Todos somos chamados a assumir “o
compromisso de edificar uma Igreja sinodal” (Discurso, p. 5). Não basta falar
apenas em “anúncio”. A sinodalidade do Povo de Deus faz parte do anúncio
silencioso do testemunho. Mesmo tendo opiniões diferentes e maneiras de
agir influenciadas pela origem de cada um, nós não partimos para um anúncio
solitário, individualista e supostamente puro e singelo. Caminhamos juntos
com as diferenças de cada um, mesmo se essas diferenças por vezes nos edifiquem outras vezes nos irritem. O anúncio pressupõe um caminhar junto com
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aprendizados recíprocos. Por isso é dialogal, com um horizonte inter-religioso,
e é ecumênico, participativo e contextual, interculturalmente situado.
77. A sinodalidade tem um grande valor não somente para a Igreja, mas
também para o mundo que, “apesar de invocar participação, solidariedade e
transparência na administração dos assuntos públicos, frequentemente entrega o destino de populações inteiras nas mãos gananciosas de grupos restritos de poder. [...] Cultivamos o sonho de que a redescoberta da dignidade
inviolável dos povos e da função de serviço da autoridade poderá ajudar
também a sociedade civil a se edificar na justiça e na fraternidade” (ibid., p.
6). O que vale para os líderes das nações vale também para as pequenas
comunidades que precisam zelar pela participação e pela transparência, pelo
anúncio do essencial e pela comunhão na caminhada.

2. Comunhão
78. Sinodalidade (“caminhar junto”), alegria e misericórdia são características de uma Igreja em saída. Como “Igreja e sinodalidade” são sinônimos,
assim também “Igreja e comunhão” são inseparáveis. A Igreja é “sacramento
de comunhão de seus povos” (DAp 524) e leva “em sua comunhão trinitária”
a “imagem e semelhança do próprio Deus” (DAp 523). Esse “dom de inaudita
unidade que encontra na comunhão trinitária a sua fonte, modelo e destino”,
permite-lhe “operar como sujeito de reconciliação e comunhão na vida de
nossos povos” (DAp 524; cf. 109).
79. Jesus, ao chamar os doze apóstolos como núcleo do novo povo de
Deus, está articulado com o passado de seu povo, organizado na comunhão
das doze tribos. “Jesus, no início de seu ministério, escolhe os doze para viver
em comunhão com Ele” (DAp 154; cf. Mc 3,14). A fé nos conduz à comunhão.
Pelo Documento de Aparecida, mergulhamos no “mistério de comunhão com
Cristo no Espírito Santo” (DAp 547). Os discípulos missionários de Jesus “são
chamados a viver em comunhão com o Pai (1 Jo 1,3) e com seu Filho morto e
ressuscitado na ‘comunhão no Espírito Santo’ [1 Cor 13,13]. (...). A comunhão
dos fiéis e das Igrejas locais do povo de Deus se sustenta na comunhão com
a Trindade” (DAp 155). “A vocação ao discipulado missionário é convocação à
comunhão em sua Igreja. Não há discipulado sem comunhão. Os discípulos
missionários são chamados a ‘fazer da Igreja uma casa e escola de comunhão’” (cf. DAp 156 e 188). A comunhão é construção humana e dom de Deus.
Segundo Aparecida, temos que ver o “mistério da comunhão” no contexto eucarístico: “A comunhão da Igreja se nutre com o Pão da Palavra de Deus e com
o Pão do Corpo de Cristo” (DAp 158). A Eucaristia é a participação de todos no
mesmo Pão de Vida e no mesmo Cálice de Salvação. “A Igreja que a celebra é
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‘casa e escola de comunhão’ (DAp 158), um “espaço espiritual que prepara a
missão” (DAp 272). Comunhão fraterna sem mística termina na competição e
no “narcisismo das pequenas diferenças” (Sigmund Freud).
80. Ao falar de sinodalidade, comunhão e missão, podemos falar de uma
constelação trinitária. Novamente, Aparecida esclarece: “No povo de Deus, ‘a
comunhão e a missão estão profundamente unidas entre si (...). A comunhão
é missionária e a missão é para a comunhão’. (...) Somos convocados à santidade na comunhão e na missão” (DAp 136; CHL 32). A Igreja atrai “as pessoas
e os povos para Cristo” não pela propaganda, mas pela comunhão e pela
solidariedade (DAp 159). “A Diocese, presidida pelo Bispo, é o primeiro espaço
da comunhão e da missão” (DAp 159). Uma ação pastoral orgânica renovada
deve procurar integrar todos os carismas num “único projeto evangelizador”,
que “é essencial para assegurar uma comunhão missionária” (DAp 202).
81. A harmonia da sinodalidade não nos faz esquecer que ela é sempre
uma conquista. Caminhar junto em campos de conflito – e a missão sempre
nos conduz por campos de conflitos sociais, políticos, religiosos ou psicológicos – pressupõe comunidades que possuem um consenso básico sobre
os objetivos essenciais do caminhar junto. Esse consenso é construído e nós
o chamamos “comunhão”.
82. A comunidade missionária, Igreja em saída, rompe com a acomodação, parte para o encontro, partilha a vida com marginalizados e marginais, fugitivos e refugiados, pobres e feridos, excluídos e não reconhecidos
e que, no meio deles, encontra-se com Jesus crucificado e ressuscitado. A
sinodalidade não é praticada em condições de um parlamentarismo, onde
a maioria vence a minoria. A sinodalidade visa à desconstrução das divergências, às vezes, reciprocamente inaceitáveis, e a construção da aceitação
das diferenças na comunhão do Espírito Santo, que é uma comunhão na
diversidade das línguas e povos. Na “comunidade missionária”, a “partilha da
vida”, a “participação de todos nas decisões”, a “comunhão na diversidade” e
o “encontro com Jesus na periferia” são esteios e horizontes da sinodalidade.
83. Como já vimos e vivenciamos, para caminhar junto, comunidades
encontram obstáculos no agir em comunhão. Existem caminhos demais
para haver sempre um consenso entre os caminhantes sobre o rumo da
caminhada. Por isso é bom lembrar, nesta época de pós-modernidade, que
a maneira do “caminhar junto” é a “comunhão na diversidade”. A Evangelii
Gaudium esclarece: “A diversidade cultural não ameaça a unidade da Igreja.
É o Espírito Santo, enviado pelo Pai e o Filho, que transforma os nossos corações e nos torna capazes de entrar na comunhão perfeita da Santíssima
Trindade” (EG 117).
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84. Os doze apóstolos que Jesus escolheu e as primeiras comunidades
cristãs são, para nós, a matriz de uma comunhão possível na diversidade, a
qual pode ser cultural, religiosa, econômica e política. Uma coisa não pode
acontecer nessa “comunhão na diversidade”: a traição ao próprio Jesus e a
traição ao Evangelho. Judas, o traidor sem arrependimento, será excluído.
Mas nem sempre é fácil decidir entre traição, zelo exagerado, ortodoxia e
relaxamento, rigidez e flexibilidade.
85. A comunidade tem um critério muito importante para avaliar os
limites de “sinodalidade e comunhão”. O “critério-chave de autenticidade” (EG
195) que os Apóstolos indicaram para São Paulo quando estavam reunidos
em Jerusalém “foi que não se esquecesse dos pobres (cf. Gl 2,10). Esse critério, além de ter sido importante para que as comunidades paulinas não se
deixassem arrastar pelo estilo de vida individualista dos pagãos, tem uma
grande atualidade no presente contexto, em que tende a desenvolver-se um
novo paganismo individualista” (EG 195).
86. A Igreja sempre assumiu ser uma Igreja de santos e pecadores. E será
a comunidade eclesial que deve decidir se tal diversidade é autodestrutiva para
a comunidade ou propaga valores explicitamente incompatíveis com o Evangelho. Quando se chega a um determinado ponto, a reconciliação se torna
impossível. Mas antes da medida extrema da exclusão da comunhão eclesial,
precisam ser esgotadas todas as possibilidades de oração, mediação e misericórdia na certeza de que “a misericórdia é a maior de todas as virtudes” (EG 37).
87. A misericórdia é justiça de Deus com os mais fracos e os pecadores.
A ela compete “remediar as misérias alheias”. Na misericórdia “se manifesta
a omnipotência de Deus” (EG 37). Nela se mostra a opção de Deus pelos
pequenos, pela gratuidade e a justiça além da Lei de Talião (olho por olho,
dente por dente). A misericórdia é o rosto luminoso do amor de Deus diante
da situação de miséria da humanidade. E essa misericórdia é que Deus quer
também de nós: “Quero misericórdia e não sacrifícios” (Os 6,6; cf. Mt 9,13;
Is 58,6-10). E no Ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco é quem nos
lembra, repetidas vezes, que “Deus nunca Se cansa de perdoar, somos nós
que nos cansamos de pedir Sua misericórdia” (EG 3). Para a permanência na
comunhão eclesial, não devemos impor fardos insuportáveis.
88. “Comunhão na diversidade”, não numa postura liberal que reduz
a diversidade à igualdade ou à mera tolerância. “Comunhão na diversidade”
exige o reconhecimento do outro, numa atitude militante que luta pela verdade e o caminho reto, porém, sem se tornar dono da verdade. Com toda
generosidade e misericórdia, no reconhecimento do princípio da diversidade
há sempre um “pequeno” sofrimento com a diversidade e questões abertas.
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Por que não posso ser assim como o outro? Por que o outro não é assim
como nós? A “comunhão na diversidade” é uma conquista contra o estranhamento com a alteridade e o próprio egoísmo. A “comunhão na diversidade” exige despojamento, gratuidade, mansidão e perdão.
89. A Igreja está a serviço de um mundo para todos, “mediante a proclamação e a vivência da Palavra, a celebração da Liturgia, a comunhão fraterna e o serviço, especialmente aos mais pobres e aos que mais sofrem, e
dessa forma vai transformando em Cristo, com fermento do Reino, a cidade
atual” (DAp 516). A comunhão com os irmãos potencializa o compromisso
com a sociedade (cf. DAp 249).
90. Somos todos dons de Deus, uns dos outros e uns para os outros.
O “sonho” e o esforço de cada um para aperfeiçoar a sinodalidade e a comunhão eclesial entre nós, a serviço dos mais necessitados, alimenta a esperança de um projeto sustentável do bem viver para todos. E todos nós recebemos a graça e a missão de manter esse projeto vivo. Está no reconhecimento
dos outros, em sua alteridade, na opção de amá-los em suas divergências
conosco e na disposição de resistir com eles contra as múltiplas ofertas de
uma vida alienada. Vivemos numa rede de reciprocidade e interdependência.
“Ninguém se salva sozinho, isto é, nem como indivíduo isolado, nem por
suas próprias forças. Deus atrai-nos, no respeito da complexa trama de relações interpessoais que a vida numa comunidade humana supõe” (EG 113).
91. “Sinodalidade e comunhão” são um convite permanente à conversão nossa e à transformação de estruturas no mundo e na Igreja. A Evangelii
Gaudium recorre a inspirações do Papa Paulo VI (Ecclesiam Suam, 10ss) e do
Vaticano II (UR 6), que apresentaram “a conversão eclesial como a abertura
a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo. (...) A
Igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene” (EG 26). Certas
cristalizações estruturais estorvam o dinamismo evangelizador: “A reforma
das estruturas, que a conversão pastoral exige, só se pode entender neste
sentido: fazer com que todas elas se tornem mais missionárias” (EG 27). Pedimos ao Senhor da messe, sempre de novo, a graça de poder, adequadamente, cuidar do trigo e de não perder a paz por causa do joio, nos confins
do mundo e no meio de nós.
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Para conversar:
1. “Uma Igreja sinodal é uma Igreja da escuta”. Como entendemos esse
princípio na prática?
2. A Sinodalidade é a proposta de um novo horizonte para a Igreja,
caminhando juntos, em comunhão e participação. Nas pastorais e movimentos, organismos e conselhos missionários (paroquial, diocesano e regional) e
nas obras missionárias (Infância e Adolescência Missionária - IAM, Propagação da Fé e União Missionária) como avaliamos esta comunhão?
3. Quais desafios e avanços podem ser apontados na perspectiva da
Igreja ministerial de comunhão e participação?
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III. TESTEMUNHO E
PROFETISMO
Introdução
92. Sem colocarmos no centro o encontro pessoal com Jesus Cristo,
que nos revela o plano de Deus e a dignidade da pessoa, não haverá uma
nova etapa Evangelizadora, nem testemunho e profetismo. “Ao início do
ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro
com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte
e, desta forma, o rumo decisivo” (Bento XVI, DCE 1). Faz-se necessário motivar um encontro pela profecia e pelo testemunho. Dessa maneira, como
Jesus “é testemunha do mistério do Pai, assim os discípulos são testemunhas da morte e ressurreição do Senhor até que Ele venha. Cumprir essa
missão não é tarefa opcional, mas parte integrante da identidade cristã,
porque é a extensão testemunhal da vocação mesma” (DAp 144). Necessitamos avivar a fé cristã a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo, pois
quando as palavras já não convencem, somente vale o testemunho de vida
(cf. Texto-base CAM 5, 172).
93. O ponto chave para o testemunho e o profetismo é o encontro com
a pessoa de Jesus Cristo e seu Evangelho. Aparecida fala de dez lugares de encontro: na Sagrada Escritura; na Sagrada Liturgia; na Eucaristia; no sacramento
da reconciliação; na oração pessoal e comunitária; na comunidade de fé; nos
pastores; naqueles que lutam pela justiça, pela paz e bem comum; nos pobres,
aflitos, enfermos e na piedade popular (cf. DAp, 243-265). É um encontro decisivo que acontece no percurso do discipulado missionário.
94. Cada ambiente cultural tem seu próprio caminho para se encontrar
com Jesus Cristo. A Igreja do Oriente enfatiza mais a dimensão voltada ao
silêncio, contemplação e valorização do Espírito Santo. Enquanto o Ocidente,
destaca mais a dimensão cristológica, com maior ênfase na justiça social e
na promoção humana. Ambas dimensões, são fundamentais para formar
discípulos missionários, testemunhas e profetas.
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95. Como ser testemunhas e profetas neste mundo globalizado, pluricultural e de rápidas mudanças? Este é um constante desafio. Neste capítulo,
seguindo o método Ver, Julgar e Agir, apresentamos dois possíveis rumos da
missão no mundo atual: o testemunho e o profetismo.

VER
96. O profetismo e o testemunho do discípulo missionário se inserem
no projeto de Jesus Cristo, que é instaurar o Reino de seu Pai. Reino de
vida, de justiça e liberdade, reino da verdade e da paz. A proposta de Jesus
Cristo é a oferta de vida plena para todos (DAp 361, 386). O início dessa
vida nova já começa na proximidade com Jesus, em suas palavras e gestos, alcançando sua plenitude no mistério pascal: morte e ressurreição. (cf.
Texto-base CAM 5, 174).
97. O testemunho do martírio e a profecia são sinais fecundos do Reino
de Deus. Por isso, os relatos de mártires e profetas mostram a coragem e a
convicção da supremacia da vida e do Reino. Os autênticos profetas nunca
recuaram diante dos insultos, das blasfêmias, dos maus-tratos sofridos e,
quando foi necessário, doaram a própria vida. Portanto, desde os primórdios
do cristianismo conhecemos testemunhos de mártires e profetas leigos e leigas, religiosas e religiosos, sacerdotes e bispos que, cotidianamente, ofertam
a vida por causa do Reino. Por causa de Jesus e do Evangelho, denunciam
estruturas políticas, sociais e econômicas corruptas e injustas que geram
fome, miséria e morte.
98. A vivência da fé cristã na América Latina produziu inúmeros mártires.
O martírio fundamenta-se no martírio de Cristo, no testemunho apostólico e
na Igreja primitiva. O martírio não é apenas por fidelidade a alguma exigência
de Cristo, mas é consequência das opções do discípulo missionário. O martírio
está unido ao testemunho e à profecia. O termo mártir, desde os primeiros
séculos, designa a pessoa que dá testemunho pela doação da própria vida em
favor de Cristo e de seu Evangelho. Jesus afirma: “Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida por seus amigos” (Jo 15, 13). Dar a vida se pode
traduzir por generosidade, renúncia, doação e testemunho por causas bem
concretas. Os mártires são mortos por defender a mesma causa de Jesus, o
Reino de Deus. Sangue de Jesus Cristo, sangue dos mártires, paixão de Cristo,
paixão de seus seguidores que sonham com a “nova terra e novos céus”.
99. No amor a Deus e ao próximo, está a espiritualidade central do
discípulo missionário. Os profetas e os mártires são testemunhas do amor
misericordioso de Deus, pois não aceitam injustiças sociais, corrupções e
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opressões sofridas pelo povo. Ser cristão é, além de professar a fé em Cristo,
lutar contra a injustiça social. Fé e compromisso pela justiça estão intimamente conectados. Assim bem resumiu o papa Bento XVI no discurso inaugural de Aparecida: “A opção pelos pobres é intrínseca a fé cristã”.
100. Os cristãos estão chamados a viver o profetismo e o testemunho
da fé desde uma concepção de Igreja Povo de Deus com seus diferentes carismas e ministérios. Nesta Igreja os ministros ordenados estão a serviço da
comunidade de fé, superando assim uma visão hierárquica e clericalista da
Igreja (cfr. Texto-base CAM 5, 176).
101. No Brasil, a Igreja Católica caminha com diferentes cenários. De um
lado, mostra-se com coragem profética em seus posicionamentos oficiais,
colocando-se ao lado dos mais fragilizados que a sociedade descarta. De
outro lado, há setores que não tocam nos problemas estruturais que geram
desigualdade social. Em vez de enfatizar a dimensão profética, as pregações
e celebrações enfatizam a dimensão do louvor e do espetáculo. Se o profetismo e o testemunho ficarem separados da missão do Reino, irão perder sua
força histórica. Existe o perigo real em separar profetismo e evangelização.
Para harmonizar profetismo, testemunho, martírio e missão, é necessário situar-se no projeto do Reino. Um mundo carente de esperanças precisa da
mensagem do Reino de Deus como utopia e esperança. Abrindo o olhar
para o transcendente, sem esquecer a realidade histórica presente.
102. Nesse cenário de contradições e pluralismos, de compreensões
reducionistas da fé, sejam verticais ou horizontais, o caminho para responder aos novos desafios da missão requer testemunho e profetismo. A síntese
que ilumina esse percurso está no crucificado-ressuscitado de “Deus que se
fez carne e veio morar no meio de nós, fazendo-se próximo”. (cfr. Jo 1, 14)

1. Testemunho
103. De modo geral, a palavra testemunho significa falar perante um grupo sobre um acontecimento, fato ou algo muito importante que aconteceu em
nossa vida, como se fosse um milagre de Deus. O testemunho cristão, porém,
fundamenta-se em pessoas que viveram uma vida de seguimento a Jesus e ao
Evangelho e foram coerentes em suas práticas. No dizer do Papa Francisco, o
contato com a Palavra e com a Eucaristia alimenta e fortalece os cristãos e os
torna capaz de um autêntico testemunho na vida cotidiana (EG 174).
104. O testemunho é necessário para sobrevivência e continuidade da Igreja,
pois a humanidade sempre buscou seguir testemunhas. Na exortação apostólica
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Evangelli Nuntiandi o papa Paulo VI resumiu este aspecto do testemunho dizendo: “O Homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas
do que os mestres, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas” (EN, 41).
105. Algumas pessoas conseguiram chegar à dimensão máxima da vivência das propostas apresentadas por Jesus, a exemplo de Santa Teresa,
São João da Cruz e São Francisco, consideradas contemplativas e silenciosas
testemunhas. Outros como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho apresentam a corrente intelectual do testemunho. Com eles, vemos que a Igreja
sempre contou com a presença testemunhal de pessoas sábias que deram
origem às inúmeras Ordens, Institutos e Congregações para manter vivo o
discipulado missionário em todos os tempos.

2. Profetismo
106. O profetismo tem sua origem na fé da ação libertadora de Deus
no êxodo (Ex 20,2; Dt 5,6). A partir da análise da realidade, o profeta
mostra o projeto de Deus para o povo. Portanto, as atividades do profeta
se modificam de acordo com a realidade dos ouvintes e com o momento
histórico vivido. A profecia desencadeia processos de conversão pessoal,
eclesial e social. E converter-se é mudar a mentalidade, o rumo, a direção, enfim, mudar as estruturas injustas e caducas que não favorecem a
transmissão da vida, da fé e da dignidade humana. Esse posicionamento aparece antes do exílio na Babilônia. Mas traz também o anúncio de
esperança, que encoraja e estimula o povo exilado, que tem o perigo de
perder a identidade. O profeta retoma a caminhada da reconstrução, recuperando a fé em Deus como libertador.
107. O profetismo é característica do discípulo missionário, que tem
raízes no primeiro testamento, precisamente com origem antes do exílio, nos
tempos do Profeta Amós. Parece ter surgido para defender o povo das injustiças cometidas pelos seus próprios líderes políticos. Os profetas são necessários em todos os momentos, porque eles são as melhores testemunhas
do espírito que traz vida à Igreja, oferecendo-lhe a capacidade de renovar-se
constantemente. Os profetas estão atentos aos ventos divinos e suas exigências para manter a comunidade viva no seguimento do Senhor Jesus. Os
profetas advertem, confrontam, consolam e atuam com a força do Espírito
na direção de vida plena ao povo.
108. Em graus diversos, sob formas variadas, todas as grandes religiões da antiguidade tiveram pessoas consideradas inspiradas que falavam em
nome de seus deuses. Eram os profetas. O sentido original da palavra Profeta
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deriva de uma raiz que significa “chamar, anunciar”. Portanto, o profeta, de
modo geral, é aquele que é chamado ou que anuncia, é um mensageiro, é
um intérprete da palavra divina, conforme se verifica em Jeremias (1, 9-10).
109. Na Bíblia, há dois modos de se exercer a profecia: trabalhar para manter e legitimar privilégios e poderes das elites, ou propor reformas e mudanças
estruturais que promovam na sociedade a justiça e a dignidade dos excluídos. A
compreensão de uma profecia, portanto, implica conhecer a história e a sociedade
em que ela se apresenta. As palavras dos profetas são misturas de crítica social e
crítica religiosa. São palavras que denunciam as estruturas injustas e anunciam o
projeto de Deus. O profeta é a testemunha fiel do plano de Deus de Israel.
110. Na história de Israel, muitas mulheres e homens denunciaram as
injustiças, exigindo a conversão da sociedade e a implantação de uma sociedade justa, misericordiosa e solidária, semeando e fortalecendo, no povo, a
esperança e a fé no Deus da vida.
111. Profetismo e martírio não estão separados do martírio de Jesus
Cristo crucificado e ressuscitado e nem do “povo crucificado”. São inúmeros
os rostos sofridos na América Latina que nos levam a reconhecer as feições
de Cristo, o Senhor que nos questiona e interpela (cfr. Puebla, 32-39). O Papa
Francisco afirma: “o discípulo sabe oferecer a vida inteira e jogá-la até ao martírio como testemunho de Jesus Cristo, mas o seu sonho não é estar cheio
de inimigos, mas antes que a Palavra seja acolhida e manifeste a sua força
libertadora e renovadora. Por fim, a comunidade evangelizadora jubilosa sabe
sempre ‘festejar’: celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo dado frente à evangelização. No meio dessa exigência diária de fazer avançar o bem,
a evangelização jubilosa torna-se beleza na liturgia. A Igreja evangeliza e se
evangeliza com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade
evangelizadora e fonte dum renovado impulso para se dar” (EG, 24).
112. A profecia também está ligada à defesa das causas ecológicas.
“Como profetas da vida, queremos insistir que, nas intervenções sobre os recursos naturais, não predominem os interesses de grupos econômicos que
arrasam irracionalmente as fontes de vida, em prejuízo de nações inteiras e da
própria humanidade” (DAp 471). Enfim, os profetas falam de Deus com paixão
e são comprometidos na defesa da vida desde a concepção até a morte.

JULGAR
113. O testemunho e o profetismo do discípulo missionário têm como
fonte a Palavra de Deus. Por isso é indispensável favorecer o seu contato e
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sua profundidade na riqueza do silêncio (cfr. DAp 249). O contato com a
Palavra e com a Eucaristia alimenta e fortalece os cristãos e os torna capaz
de ser testemunho autêntico da vida cotidiana (cfr. Texto-base CAM5, 173).
Qualquer atividade evangelizadora que a Igreja assuma deve partir da experiência de Deus, senão se corre o risco de uma comunicação barulhenta, sem
conteúdo. Mas, quando parte de experiência do encontro, torna-se missão
de testemunho e profetismo.
114. A profecia de Amós incomoda muito por anunciar que o julgamento de Deus atinge não apenas os gentios, mas principalmente, o povo
de Israel, que se considerava salvo, entretanto era pior do que os pagãos
(Am 1,3-2,16). Ele não só denuncia de forma geral a injustiça social, mas
diretamente os ricos que oprimem (3,13-15; 6,1-7), criando um sistema
opressivo (Am 3,10; 4,2-3; 4,4-12; 5,21-27; 5,10-13; 8,4-8).
115. O profeta Jeremias, que atuou durante o cativeiro da Babilônia,
apresenta a Deus a justiça como engajamento na defesa dos pobres e dos
indigentes. Deus não está presente apenas no templo (Jr. 7,4-11), mas na
prática do direito e da justiça que julga a causa do pobre e do indigente (Jr.
22,15-16). Para o profeta, Deus é universal, não somente de um único povo.
A esperança repousa sobre o resto, os pobres da terra com que Deus vai
reconstruir o seu povo. “Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para
Davi um germe de justiça que exercerá o direito e a justiça na terra” (Jr 33,15).
Este rei vai sair do meio dos pobres da terra.
116. O profeta Isaías apresenta o servo de Javé como o homem de
dores, habituado ao sofrimento (Is 53,3). Essa é também a condição do
povo crucificado no continente: fome, doença, analfabetismo e descrédito
das instituições, sobretudo dos partidos políticos. É um povo massacrado
e crucificado, formato de uma imagem sofredora e desfigurada, não sendo mais gente, mas causa de espanto, asco e horror (cfr. Is 52,14; 53,2).
O povo crucificado é “desprezável e os homens, não fazem caso dele” (Is
53,3), tirando-lhe tudo, até a própria dignidade. O servo sofreu pacientemente, foi humilhado, aguentando as consequências de uma estrutura
injusta, onde se vive e se morre esmagado (Is 53, 4-12), com uma repressão
brutal (Is 53,8-9). Primeiro tentaram desacreditá-lo, depois foi assassinado
e sua morte não foi investigada (Is 53,9). O servo sofredor é morto por estabelecer o direito e a justiça (Is 42,1.4). A sorte dos profetas e mártires do
continente é análoga ao destino do servo. O servo é escolhido por Deus
para ser a salvação do mundo (Is 49, 3-7); carregou o pecado alheio (Is
53,5-9), o pecado de muitos (Is 53,12). O povo crucificado leva nos ombros
o pecado de seus opressores.
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117. O Evangelista Lucas faz uma apresentação claramente profética de
Jesus, desde o começo de sua missão. A primeira palavra que Jesus pronuncia
no começo de sua vida pública tem como finalidade o anúncio da Boa notícia
de Deus para os pobres. A cena evangélica situa-se na sinagoga de Nazaré
em dia de sábado (Lc 4, 16-30). Ali Jesus abre a Escritura na passagem que
proclama a missão profética de Isaías por encargo divino (Is 61, 1-3). Contudo,
Jesus não somente lê a Escritura, mas a interpreta. Trata de escutar o clamor
dos povos inteiros, os povos mais pobres da terra (cfr. EG,190). É uma mensagem tão clara, tão direta, tão simples e eloquente que nenhuma hermenêutica
eclesial tem o direito de relativizar... Para que complicar o que é tão simples?
Para que ofuscar o que é tão claro? (cf. EG,194) (Texto-base CAM5, 180).
118. Os discípulos do Senhor são chamados a viver como comunidade
que seja sal da terra e luz do mundo (cfr. Mt 5, 13-16). São interpelados a
testemunhar, de forma sempre nova, uma pertença evangelizadora. Não deixemos que nos roubem a comunidade! (EG 92). Os discípulos missionários
são necessários em todas as épocas por serem as testemunhas do Espírito
que faz viver a Igreja.

AGIR
119. A opção preferencial pelos pobres está implícita na fé em Jesus Cristo, naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos
com sua pobreza (cfr. 2Cor 8, 9). O Papa Francisco deseja “uma Igreja
pobre para os pobres”. Deus manifesta a sua misericórdia aos pobres,
antes de mais nada. Por isso, “a Igreja faz a opção pelos pobres, entendida como uma forma especial de primado na prática da caridade
cristã, testemunhada por toda a Tradição da Igreja” 10 (EG 198). Entretanto, “ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e
pela justiça social” (EG 201). Por isso, o discípulo missionário faz uma
autêntica opção preferencial pelos pobres de acordo com o Evangelho.
A vida de Jesus de Nazaré foi inteiramente voltada para a libertação
dos pobres (cf. Mt 9, 35-36; Lc 4, 16-21; Mt 11, 2-6; Lc 7, 18-23). Não
podemos esquecer que a opção pelos pobres é a marca da Igreja latino-americana e caribenha. Fiel ao Evangelho, a nossa Igreja tem o selo
dos mártires que, por amor aos irmãos e irmãs, deram seu sangue como
Jesus o fez em favor da vida de todos.
120. Como os discípulos missionários poderiam testemunhar o mistério de Cristo sem serem os primeiros a tomar a cruz e segui-Lo?
10 João Paulo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 de dez. 1987), 42: AAS 80 (1988) 572.
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121. Na Evangelii Gaudium, o Papa exorta toda Igreja a uma nova etapa
evangelizadora marcada pela alegria do Evangelho (cfr. EG 1); convida-nos à
transformação missionária da Igreja (capítulo 1) e, dizendo com clareza que
vivemos uma crise do compromisso comunitário (capítulo 2), volta a propor
o anúncio do Evangelho (capítulo 3), enfatizando a dimensão social da Evangelização (capítulo 4) e destacando a necessidade de evangelizadores com
Espírito (capítulo 5) (Texto-base CAM5, 205).
122. O Papa Francisco, com coragem profética, tem denunciado a autorreferencialidade da Igreja e as mentalidades rígidas. Com seus gestos e palavras, interpela a todos nós para sermos uma Igreja mais despojada, simples, de
misericórdia, que sai às periferias para tocar nas chagas dos sofredores.

Memória dos mártires e profetas
123. Neste 4º Congresso Missionário Nacional, queremos celebrar a
memória dos mártires como a força da espiritualidade missionária e como
profetas do Reino. A celebração do martírio é a melhor expressão de testemunho pela vida. É a memória que se torna visível nos nomes, nos rostos,
nas palavras, nas relíquias dos profetas que acreditaram em um mundo mais
justo e humano. Os profetas e mártires do nosso tempo são o alimento e a
fonte da espiritualidade da ação pastoral missionária e evangelizadora.
124. Fiéis ao Evangelho, mulheres, homens, crianças, anciãos, indígenas,
quilombolas, lavradores, operários, estudantes, mães de família, advogados,
professores, prefeitos, militantes e agentes de pastoral, artistas e comunicadores, pastores, sacerdotes, catequistas, bispos... lavaram as vestes de seus
compromissos no sangue do Cordeiro. Nomes conhecidos ou anônimos,
todos são fermentos do Reino. “Vidas pela vida, vidas pelo Reino...Todas as
nossas vidas, como as suas vidas, como a Vida d’Ele. O Mártir Jesus”.11
125. O dom-de-si de Jesus na fidelidade ao Reino de Deus está na lógica da
profecia e do martírio. Como Ele, ao longo dos séculos, muitos deram a própria
vida, e assim fizeram porque não abandonaram a sua missão, recebida de Deus.
126. Diante das situações difíceis, nós cristãos “temos a memória da
Páscoa. Não se trata de escolher o martírio, mas de dar sentido ao risco,
colocando-se no seguimento de Cristo, prontos a dar vida pelos irmãos. Em
cada Eucaristia celebramos a vida: vitória do vivente diante dos assassinos”.12
11 Hino de Dom Pedro Casaldáliga. Música de Zé Vicente.
12 Diário dos mártires de Tibhirine, Argélia, n. 156, citado em conferência pelo bispo emérito de
Argel, Dom Henri Teissier.
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Na Eucaristia, ao comungarmos o Corpo e Sangue de Cristo, não estamos
simplesmente recebendo uma Hóstia consagrada, mas estamos tomando
parte de sua própria vida e missão.
127. Dessa forma, faz-se a passagem das vítimas do povo para as vítimas da missão e para a Vítima eucarística, Jesus Cristo, vivo e ressuscitado.
E os mártires, que a exemplo de Cristo foram pregados em uma cruz, são
fermento do Reino que produzem frutos para a vida eterna.
128. Na América Latina, diante dos inúmeros mártires, queremos destacar apenas alguns, como: Dom Enrique Angel Angelelli (Argentina), vítima
de um suposto acidente automobilístico após apurar assassinato, em 1976,
de dois padres missionários Palotinos, mortos por policiais, por serem contrários à pena de morte e ao regime militar. Da Guatemala, recordamos o
missionário dominicano Pe. Carlos Morales, assassinado por defender os
camponeses e as comunidades indígenas, vítimas de discriminação racial. Do
Panamá destacamos o Pe. Héctor Gallego que reunia os camponeses para
discutir os problemas locais à luz da Palavra de Deus, buscando respostas
à realidade. A conscientização dos camponeses gerou a fúria das elites que,
em 9 de junho de 1971, assassinaram o missionário. No México, o Pe. Juan
Morán Samaniego foi morto por conscientizar e unir o povo em torno da
não-aceitação da tomada de terras. Na diocese de Toluca, a resistência popular causou a fúria dos poderosos locais, que não hesitaram em ameaçar o
padre e assassiná-lo em 1979.
129. Dom Oscar Arnulfo Romero, arcebispo de San Salvador, assassinado enquanto celebrava a Eucaristia em 24 de março de 1980, por
defender os pobres. Nasceu em Ciudad Barrios (El Salvador), em 15 de
agosto de 1917. Na homília do Sábado de Aleluia, (1979), Dom Romero afirmava: “Graças a Deus, temos páginas do martírio não somente na história
do passado, como também na hora presente. Há sacerdotes, religiosos,
catequistas, homens humildes do campo assassinados e massacrados que
tiveram seus rostos desfeitos e esmagados, foram perseguidos por serem
fiéis ao único Deus e Senhor”. E acrescentava: “Tenho sido frequentemente
ameaçado de morte. Devo dizer-lhes que como cristão não creio na morte
sem ressurreição. Se me matam, ressuscitarei no meu povo salvadorenho.
Digo isso sem orgulho, com a maior humildade... Como pastor, estou obrigado a dar a vida por quem amo, que são todos os salvadorenhos, como
também aqueles que vão me matar. Se chegarem a cumprir as ameaças,
desde agora ofereço a Deus meu sangue pela redenção e ressurreição de
El Salvador”. Dom Oscar Romero foi beatificado pelo Papa Francisco, em 23
de maio de 2015.
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130. No Brasil destaca-se o testemunho da Irmã Dorothy Stang, missionária norte-americana que atuou na defesa da Amazônia. Chegou no Brasil
em 1966 e iniciou seu trabalho missionário na cidade de Coroatá, no Estado
do Maranhão. A partir dos anos setenta, atuou junto aos trabalhadores rurais
da Região do Xingu. Sua atividade pastoral e missionária buscava a geração
de emprego e renda com projetos de reflorestamento da Amazônia, lugar de
muitos conflitos fundiários. Atuou ativamente nos movimentos sociais em
Anapu (Pará). A missionária participava da Comissão Pastoral da Terra (CPT)
e acompanhava, com determinação e solidariedade, a vida e a luta dos trabalhadores do campo da região transamazônica, no Pará. Defensora da reforma
agrária, Irmã Dorothy mantinha intenso diálogo com lideranças camponesas,
políticas e religiosas, em busca de soluções duradouras para os conflitos da
posse da terra. Recebeu diversas ameaças de morte, sem se deixar intimidar.
Pouco antes de ser assassinada declarou: “Não vou fugir e nem abandonar
a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles
têm o sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam viver e
produzir com dignidade sem devastar”. Foi assassinada com sete tiros no dia
12 de fevereiro de 2005, quando tinha 73 anos de idade. Antes de receber os
disparos que lhe ceifaram a vida, ao ser indagada se estava armada, afirmou:
“eis a minha arma!” e mostrou a Bíblia Sagrada. Leu ainda alguns trechos das
Sagradas Escrituras antes de receber os disparos.
131. Pe. João Bosco Penido Burnier, missionário jesuíta, nasceu em Juiz
de Fora (MG), em 12 de junho de 1917. Estudou em Roma, foi ordenado sacerdote, em 1946. Completou a formação na Espanha. Após prestar seus serviços
em vários lugares da América Latina como jesuíta, retornou ao Brasil em 1954.
Finalmente, dedicou-se à Missão em Diamantino (MT), entre os índios bakairis
e xavantes. Aprendeu a língua dos nativos para defender os direitos dos povos
indígenas. O padre Burnier faleceu no dia 12 de outubro de 1976, em Goiânia
(GO), depois de ser baleado cruelmente por um policial, na presença de Dom
Pedro Casaldáliga, no dia 11 de outubro, em Ribeirão Cascalheria (MT). Na
hora dos disparos, ele intercedia em favor de duas mulheres presas que eram
torturadas e poderiam desaparecer pelo Regime Militar que governava o Brasil.
132. Chico Mendes, líder sindicalista e seringueiro da região amazônica, conhecido pela luta em favor do meio ambiente. Foi assassinado em 22 de dezembro de 1986 a mando dos fazendeiros da região ligados à União Democrática Ruralista (UDR). Vinha sendo ameaçado de morte por lutar contra o desmatamento
da área. Dias antes de ser assassinado afirmou: “Se descesse um enviado dos céus
e me garantisse que minha morte iria fortalecer a causa, até valeria a pena. Mas a
experiência nos ensina o contrário. Então eu quero viver. Ato público e numerosos
enterros não salvarão a Amazônia. Quero viver”. Dias após a morte de Chico Me-
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des o líder Iawanuá, em Rio Branco, Acre, afirmou: “A gente sente que Chico Mendes não morreu, está descansando. Se tivesse morrido, a luta dele também tinha
morrido. Mas a luta não morreu, o povo da floresta ainda continua lutando”. Após
a sua morte, a consciência da luta contra a devastação dos recursos naturais cresceu, fortalecendo a ação a favor da conservação e do uso adequado das florestas.
133. Na fileira dos mártires, temos ainda, entre outros, o Frei Tito de
Alencar Lima, Irmão Vicente Cañas, Pe. Josimo Morais Tavares, Pe. Ezequiel
Ramim, Pe. Rodolfo Lunkenbein, Irmã Adelaide Molinari, Irmã Cleusa Carolina
Rody Coelho, Margarida Maria Alves, Santo Dias da Silva, Marçal Guarani,
Chicão Xucuru, Nísio Gomes...
134. A vida missionária mostra ao mundo que existem mártires também
da caridade, de um “martírio cotidiano” que nem sempre passa pelo sangue, mas
pela lógica de Jesus, do amor-serviço, da doação, que faz cumprir o próprio dever com amor. A Igreja não precisa de mártires pelo sangue, mas primeiramente
de pessoas fiéis à sua missão. As suas vidas já foram doadas no momento de
sua entrega total à missão de Deus no mundo. Não dá para conceber a missão
sem entender o martírio como fidelidade e profecia. Na Igreja, enquanto houver
martírio, ou seja, fidelidade a Cristo, haverá credibilidade, profecia e esperança.
135. O que conta é a fidelidade à missão recebida. Uma vez aceito o perigo, essa fidelidade é iluminada pela Cruz de Cristo. “Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto (Jo 12,24).
136. O Papa Francisco recorda que “os mártires são o máximo exemplo
do perder a vida por Cristo. Em dois mil anos são uma fileira os homens e
as mulheres que sacrificaram a vida para permanecerem fiéis a Jesus Cristo
e ao seu Evangelho (...). Essa é a nossa Igreja. Hoje temos mais mártires do
que nos primeiros séculos. Mártires cotidianos, mártires da cotidianidade!” 13
137. Nessa lógica temos também o Pe. Cícero Romão, Pe. José Antônio
Maria Ibiapina, Dom Luciano Mendes de Almeida, entre tantos outros profetas do Reino.
138. Para a realização do 4º Congresso Missionário Nacional, que irá
ocorrer na arquidiocese de Olinda e Recife, em Pernambuco, queremos destacar o testemunho profético de dom Helder Camara (1909-1999), defensor
da paz, dos direitos humanos, da simplicidade e dos pobres, com marcante
atuação na Igreja local de Olinda e Recife.
13 Papa Francisco, no Angelus do dia 23 junho 2013.
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Profecia de Dom Helder Camara

14

139. Há alguns anos, em uma comunidade eclesial, durante um encontro formativo, o assessor perguntou: “Quem são os profetas do nosso
tempo?” O nome mais citado foi o de Dom Helder Pessoa Camara. De fato, o
bispo foi profeta e inspirador de um amplo movimento profético que marcou a Igreja, em especial na América Latina na segunda metade do século
passado. Continua sendo importante tomar conhecimento, atualizar e também se inserir na missão profética helderiana. A seguir são apresentados
alguns acenos dessa missão.15
140. O primeiro aceno sobre Dom Helder é que, antes de ser profeta,
ele foi um místico. Vivia unido à Vida Divina da Santíssima Trindade e em
unidade com Cristo. Cultivava a união mística por meio de longas Vigílias
(para ele não eram longas), da Santa Missa diária e da intimidade com Cristo
expressa na ação pastoral.
141. O segundo aceno é que a profecia era uma expressão – não a
única – de sua experiência mística. De fato, sem a Vigília e a Santa Missa, ele
não teria sido o bispo das favelas do Rio de Janeiro; o arcebispo do nordeste miserável; o advogado do terceiro mundo; o apóstolo da não violência;
a esperança de uma sociedade renovada segundo o ideal cristão; o poeta
e o profeta de uma fé jovem e forte; não seria o dom da justiça, da paz, do
amor, da libertação... o Dom de Deus! A profecia é, no entanto, a expressão
mais conhecida da mística helderiana, tanto que, como disse Dom Antônio
Fragoso, é quase uma redundância associar Dom Helder ao profetismo.16
142. O terceiro aceno é que a profecia surgiu de um processo resultante da relação entre a sua mística com o contexto político, econômico, social
e eclesial, especialmente, após o XXXV Congresso Eucarístico Internacional
do Rio de Janeiro (1955), por ele coordenado. Após o Congresso, Dom Helder aceitou o desafio do Cardeal Gerlier de colocar a sua mística e os seus
talentos de organizador, não a serviço do poder da instituição eclesial, mas a
serviço dos pobres – de ajudar a Igreja a estar do lado dos pobres. O próprio
14 Texto de autoria do padre Ivanir Antonio Rampon, presbítero da arquidiocese de Passo Fundo
(RS), professor doutor da Itepa Faculdades, autor dos livros: O Caminho Espiritual de Dom Helder
Camara (Paulinas, 2013); Paulo VI e Dom Helder Camara – Exemplo de Uma Amizade Espiritual
(Paulinas, 2014) e Francisco e Helder – Sintonia Espiritual (Paulinas, 2016).
15 Resumo do texto “A Profecia de Dom Helder” publicado em Ivanir Antonio RAMPON, Francisco e
Helder – Sintonia Espiritual, São Paulo: Paulinas, p. 111-133, 2016 = Paulo César NODARI (Org.), Viver,
Servir e Amar, Caxias do Sul, RS: Educs, p. 345-356, 2012.
16 Antônio FRAGOSO, “Introdução”, in Helder CAMARA, Circulares Interconciliares, II, 17. Obras
Completas de Dom Helder, Recife: Cepe, 2009.
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Dom Helder dirá que este foi o “momento da virada de sua vida”. Posteriormente, o Vaticano II foi importantíssimo para a sua missão, pois o Concílio,
na concepção helderiana, não foi apenas um evento, mas um espírito, um
programa de vida, uma concepção eclesial. É bom lembrar que ele foi um dos
redatores do Pacto das Catacumbas.17
143. Em Recife, logo após a posse, teve como primeiro grande compromisso visitar e conhecer os mocambos, nos alagados e córregos. Foi dialogar
e amar os pobres! Em seguida, começou a organizar a reforma agrária nas
“terras da Igreja”. Por causa do tratamento carinhoso e respeitoso que dava
aos pobres, começou a receber todas as tardes, no Palácio, centenas de pessoas desprovidas de bens. Com isso, percebeu a necessidade de criar o Banco da Providência para amenizar a situação de miséria e pobreza. Também
criou a Operação Esperança, um programa social que visava, entre outras
coisas, a construção de moradias e a reforma agrária.
144. O pastoreio de Dom Helder como Arcebispo de Olinda e Recife
(1964-1985) coincidiu com o período da repressão militar e da lenta abertura democrática. Logo em sua Mensagem de Chegada, ele deixou bem claro
a sua profunda opção pelos pobres e o desejo de dialogar com todos. Mas
essa posição irritou os responsáveis pela ditadura militar que o queriam no
papel de legitimador religioso do sistema de opressão. Para calar a sua voz,
os opressores e seus aliados difamaram e execraram Dom Helder na imprensa, o ameaçaram de morte, prenderam lideranças eclesiais ligadas a ele,
assassinaram cruelmente o Pe. Henrique Pereira Neto (1969), boicotaram as
quatro indicações a Premio Nobel da Paz , entre outras coisas.
145. Como último aceno deste conteúdo sobre a profecia helderiana, temos
as denúncias feitas por ele contra o colonialismo interno, a injusta política internacional do comércio, a espiral da violência e os “sete pecados capitais do mundo de
hoje”: racismo, colonialismo, guerras, paternalismo, farisaísmo, alienação e medo.
146. Dom Helder anunciava a necessidade da pressão moral libertadora, a
união das minorias abraâmicas e buscas coletivas/comunitárias para os problemas sociais, pois o mundo somente será melhor “quando o menor que padece
acreditar no menor”. Por isso, alentava a conscientização das massas a fim de que
se tornassem povo e, povo de Deus; animava o potencial da juventude mostrando
que ser jovem é ter uma razão para dedicar a vida e “temos mil razões para viver”.
17 Documento redigido e assinado dia 16 de novembro de 1965 por quarenta padres conciliares,
entre eles, bispos latino-americanos e brasileiros. No Pacto firmado após uma Eucaristia celebrada na
Catacumba de Domitila, em Roma, os signatários comprometeram-se a levar uma vida de pobreza, a
rejeitar todos os símbolos ou privilégios do poder e a colocar os pobres no centro do seu ministério
pastoral.
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147. Ele também incentivava a pedagogia libertadora, a arte e a religião
como forças de paz com capacidade de animar a esperança de um novo milênio sem fome e sem exclusões; valorizava a contribuição indispensável da
mulher; incentivava a Comissão Pastoral da Terra e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na expectativa de ver acontecer no Brasil o “sonho
bom” da terra partilhada entre irmãos; despertava a consciência nacional e
internacional para a necessidade de salvar a Amazônia e de verificar se as
dívidas externas dos países do Terceiro Mundo já não estavam pagas.
148. Dom Helder queria um mundo de irmãos e irmãs e empenhou-se para
que a divisão em primeiro, segundo, terceiro ou quarto mundos fosse superada.
149. A homenagem hoje, e também no Congresso Missionário que se
realiza em Recife, ao Dom da Profecia, Servo de Deus e dos Pobres, é fazer
nossa parte no anúncio profético e libertador do Reino de Deus.
150. A abordagem deste capítulo sobre o testemunho e profetismo
destacou a perspectiva universal da missão: “O Evangelho possui um critério de totalidade que lhe é intrínseco: não cessa de ser Boa Nova enquanto não for anunciado a todos” (EG 237). A universalidade do anúncio do Evangelho é a alma da missão e do seguimento (cf. Mt 28,19).
No mundo globalizado, o discípulo missionário é chamado a ter uma
abertura universal por meio das opções, das atitudes, da consciência e
dos compromissos. Enfim, é necessária a saída para as fronteiras como
participação na dimensão universal da missão (cf. DAp 376; EG 181). Por
isso deve-se agir concretamente pensando na universalidade da missão.

Para conversar:
1. “O ponto chave para o testemunho e o profetismo é o encontro com
a pessoa de Jesus Cristo e seu Evangelho”. Como entendo essa afirmação?
2. Comente a relação entre testemunho profético e missão universal.
3. A paixão e a alegria da missão se difundem pelo testemunho dos
missionários e missionárias. Como valorizar o testemunho desses missionários nas nossa Igrejas particulares?
4. Temos uma longa lista de profetas e mártires da missão na América
Latina, no derramamento do seu sangue ou na doação da vida pelo Evangelho. Quais testemunhos e mártires podemos acrescentar a essa lista? O que
eles nos ensinam?
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CONCLUSÃO
O paradigma da saída
151. A missão ad gentes sempre foi, é e sempre será a grande tarefa
da Igreja assumida por suas comunidades, por vezes, com certa resistência.
Tenta-se minimizar, postergar ou até desprezar esse desafio, com a justificativa de que “tudo o que fazemos é missão”.
152. Na sua origem, a palavra “missão” significa “envio”, “partir”, “sair”.
Todo o “envio” pressupõe um ponto de partida, um ponto de chegada e uma
tarefa a ser cumprida. O ponto de partida é Deus-Pai, que envia o Filho e
o Espírito Santo, que enviam à comunidade, destinatária e protagonista do
anúncio do Evangelho. Já os membros da comunidade são convidados a
sair, e ir ao encontro dos outros irmãos e irmãs, até os confins do mundo.
O ponto de chegada é a alegria da vida plena no Reino de Deus. A tarefa é
anunciar a proximidade desse Reino anunciado, convidando as pessoas a se
tornarem discípulos de Jesus, seguidores do seu Evangelho e anunciadoras
do seu Amor.
153. Mas o termo latino, missio quer dizer também “libertar”, “deixar
andar”, “soltar”: o envio “tem tudo a ver” com liberdade e libertação. O anúncio do Reino de Deus precisa “andar solto”. As estruturas muitas vezes prendem o Evangelho. As amarras institucionais não soltam a Missão nem os
missionários pelo mundo afora: há sempre uma “necessidade” que prende
a missão, aqui interrompendo o fluir da Graça, da alegria do Evangelho. O
Espírito, ao contrário, é como um rio: precisa ir à procura do mar, pelos caminhos que só Deus conhece, muitas vezes fora da lei e dos trilhos de nossa
compreensão.
154. A Igreja não é feita para ficar apenas constituída em suas instituições, em seus assentos e em suas estruturas: ela foi criada para estar em
movimento, pegar fogo e se lançar ao mundo. Essa é sua natureza: sua razão
de ser está em “sair”.
155. Mas essa sua saída não está somente em um deslocamento aventureiro para “pregar o Evangelho a espaços geográfico cada vez mais vastos ou populações maiores em dimensões de massa” (EN 19); nem em uma
intensa ação de visita a famílias e comunidades pelos cantos mais remotos
de nossas áreas missionárias; nem simplesmente trilhar veredas pelos caminhos do mundo pluricultural encarando os desafios lançados por uma
sociedade cada vez mais globalizada e tecnocrática.
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156. A saída da qual falamos, e da qual o Documento de Aparecida e o
Papa Francisco falam, é uma saída profunda, que toca as dimensões mais íntimas da vida dos discípulos missionários e da Igreja como um todo. Não é sair
simplesmente para impor a nossa vontade e a nossa visão de mundo, querendo
“organizar” o mundo dos outros. Isso não é missão: é dominação. Não é sair simplesmente para estender a nossa influência na sociedade secularizada e agregar
mais adeptos à nossa instituição. Também isso não é missão: é proselitismo. Não
é somente sair com as boas intensões de fazer do mundo uma só família e ser
solidários com os mais pobres, e buscar com isso apenas uma realização pessoal.
Da mesma forma, isso não é missão: é autocomplacência.
157. A saída missionária exige purificação, atitude penitencial e uma
profunda conversão. “Impõe-se uma conversão radical da mentalidade para
nos tornarmos missionários” (RMi 49): “trata-se de sair de nossa consciência isolada e de nos lançarmos, com ousadia e confiança, à missão de toda
Igreja’ (DAp 363), abandonando estruturas caducas (cf. DAp 365), transformando as pessoas (cf. DAp 366), assumindo relações de comunhão (cf. DAp
368), adotando práticas pastorais missionárias (cf. DAp 370), projetando-se
além-fronteiras (DAp 376)” (Doc. de Estudo 108 da CNBB, 12).
158. Mais do que isso, o conceito e a prática da missão mudam radicalmente a perspectiva da saída. Essa mudança consiste em passar da visão de missão como “expansão” à missão como “encontro”. Ao contrário
de visualizar as pessoas para que estas sejam, de alguma forma, catequizadas, “redimidas” ou “salvas”, tal como “objetos” ou “alvos” da ação eclesial, a
prática contemporânea da missão transforma-se profundamente ao tentar
compreendê-las como o “outro” a ser encontrado. Missão, portanto, não é
apenas um fazer coisas para pessoas. É, em primeiro lugar, ser companheiro
dos pobres (cf. DAp 398) e hóspedes na casa dos outros.
159. O encontro com Jesus Cristo é proporcionado pela maneira com
a qual nos aproximamos e encontramos as pessoas. “Na América Latina e
no Caribe – diz o Papa Francisco – existem pastorais ‘distantes’, pastorais
disciplinares que privilegiam os princípios, as condutas, os procedimentos
organizacionais, sem proximidade, sem ternura, nem carinho. Ignora-se a
‘revolução da ternura’, que provocou a encarnação do Verbo. Há pastorais
posicionadas com tal dose de distância que são incapazes de conseguir o
encontro: encontro com Jesus Cristo, encontro com os irmãos. Esse tipo de
pastoral pode, no máximo, prometer uma dimensão de proselitismo, mas
nunca chega a conseguir inserção nem pertença eclesial. A proximidade cria
comunhão e pertença, dá lugar ao encontro. A proximidade toma forma de
diálogo e cria uma cultura do encontro”.
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160. É isso que queremos propor ao convocar o 4º Congresso Missionário Nacional: aprofundar e assumir esse “paradigma da saída” e nele
reencontrar a mais genuína vocação da Igreja de ser próxima e solidária com
as pessoas, ad gentes, até os confins da terra.
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Missão é partir
Missão é partir, caminhar,
deixar tudo, sair de si,
quebrar a crosta do egoísmo
que nos fecha no nosso eu.
É parar de dar voltas ao redor de nós mesmos,
como se fôssemos o centro do mundo e da vida.
É não se deixar bloquear nos problemas
do pequeno mundo a que pertencemos:
A humanidade é maior.
Missão é sempre partir,
mas não é devorar quilômetros.
É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos,
descobri-los e encontra-los.
E, se para encontra-los e amá-los
é preciso atravessar os mares
e voar lá nos céus,
então missão é partir
até os confins do mundo.
(Dom Helder Câmara)
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