
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Três eixos temáticos  

I. A alegria do Evangelho 
II. Sinodalidade e Comunhão  
III. Testemunho e Profetismo 
 
Um eixo transversal: 
A Igreja em saída na perspectiva ad gentes 
- Segue o método “ver”,  “julgar” e “agir”  
- Traz perguntas para conversar 

 
 



I. A alegria do Evangelho 
 
II. Sinodalidade e Comunhão  
 
III. Testemunho e Profetismo 
 
   

 

Três eixos temáticos  



De onde vem a alegria? 
 
A alegria do Evangelho tem sua raiz na festa de 
Pentecostes, na qual celebramos a plenitude 
do mistério pascal com o dom do Espírito. 
A alegria tem a sua motivação mais profunda 
no encontro com Cristo ressuscitado. (12) 
Os Congressos Missionários são festas 
pentecostais marcadas pela “Alegria do 
Evangelho” de uma Igreja em saída, toda e 
sempre missionária por sua natureza. (4)  

 



Qual Missão? 

Corremos o risco de fazer um Congresso 
Missionário sem falar da Missão 
 
- Qual Missão? 
- Qual missionário? 
- Qual espiritualidade? 
- Qual Igreja? 
- Quais projetos? 
 



A leitura da realidade pede para  
“fixarmos nosso olhar nos rostos dos 
novos excluídos: (DAp 402)  (22)  
Entre os pobres mais abandonados e 
maltratados encontra-se a nossa Terra. (38)  
 
Apesar de tudo 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. (23) 
 

 



 
Em um contexto de preocupações e 
esperanças, o Papa Francisco nos convida 
a uma nova etapa evangelizadora 
marcada pela verdadeira alegria, a alegria 
do Evangelho.     (24) 

 



Desejamos que a alegria da Boa Nova do Reino 
de Deus chegue a todos quantos jazem à beira 
do caminho, pedindo esmola e compaixão (cfr. 
Lc 10,29-37; 18,25-43)” (DAp 29).  

 



Precisamos viver “um Novo Pentecostes” 
para resgatar a alegria do Evangelho; para 
um grande impulso missionário.  (42) 
 
Irradiar alegria “ad intra” e “ad extra”, até os 
confins do mundo.  (39). 
 
  
 

 



Missão: essência de Deus  
 

O Vaticano II recuperou a concepção 
teológica sobre a natureza da missão. 
 
Essa visão se fundamenta no conceito de 
missão que tem sua origem no  
“amor fontal” do Pai, um amor que sai de si 
por sua própria natureza para chegar a 
todos. 
 
 



A missão vem de Deus porque Deus é 
amor, um amor que não se contém, que 
transborda, que se comunica, que sai de si.  
 
O próprio Deus se auto-envia pela missão 
do Filho e do Espírito. 



Portanto, missão não é uma questão de 
expansão e implantação da Igreja nas terras 
não cristianizadas.  
Missão é a própria essência de Deus que 
tem uma Igreja vocacionada a ser 
testemunha de Cristo no mundo e na 
história, até os confins da terra e o final dos 
tempos.   
Nova visão missiológica e eclesiológica 
 



“A Igreja peregrina é por sua natureza 
missionária, visto que tem sua origem na 
missão do Filho e do Espírito Santo, segundo 
o desígnio do Pai” (AG 2).  

 
A Igreja “é” ao ser enviada. Seu envio não é 

consequência: é essência.  
A missão está acima de tudo.  
Eis a mudança de paradigma.  
 
 

 



Portanto, a Igreja é chamada a estar “em 
saída” como o seu Senhor que “sabe ir à 
frente, sabe tomar iniciativa sem medo, ir ao 
encontro, procurar os afastados e chegar às 
encruzilhadas dos caminhos para convidar os 
excluídos” (EG 24).  

Dizer Igreja é dizer missão: “a Igreja nasce da 
missão e existe para a missão: existe para os 
outros e precisa ir a todos” (DGAE 2011, 76).  
 



A Igreja existe para cooperar com a missão de 
Deus (cf. 1Cor 3,9; EG 12). 
Texto-base do 4º CMN apresenta a missão em 
três âmbitos: 
 
a. Pastoral   (bom pastor) 
b. Nova Evangelização  (semeador) 
c. Missão ad gentes  (pescador) 
      
     (43, 44, 45) 
 



É importante lembrar que o compromisso com 
a missão ad gentes é dever das Igrejas 
particulares.  
A participação na missão universal recebe o 
nome de cooperação missionária (cf. CMi 2; cf. 
Documento de Estudo 108 da CNBB, 24) (46) 



Este 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.       (47) 
É com este objetivo que o Papa Francisco 
convoca a Igreja a “sair”, assumir a dinâmica 
do “êxodo”.       (50) 

 



Discernimento para sair 
O horizonte da Igreja em saída são as periferias. 
 
Iluminados pela alegria do Evangelho, cada 
comunidade deverá discernir quais periferias 
geográficas e existenciais precisam de uma 
atenção especial.  
 
Essa saída, porém, não pode esquecer  
da missão ad gentes além-fronteiras.  (54) 

 



Missão: envio, partir, sair 

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 se auto envia 
no Filho e o Espírito Santo  
A comunidade é convidada a sair,  
e ir ao encontro dos outros. 

 



Missio:  libertar, deixar andar, soltar 

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.  
O Espírito, ao contrário, anda solto pelos 
caminhos que só Deus conhece. 

 



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”. 

 



Sair de que maneira? 

A saída 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. 
1. 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.  

 



2. Não é sair para estender a nossa influência 
na sociedade secularizada e agregar mais 
adeptos à nossa instituição. 
Também isso não é missão: é proselitismo.  
 
3. 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. 
Isso não é missão: é autocomplacência.  

 



A saída missionária exige purificação, atitude 
penitencial e uma profunda conversão – 
mudança de mentalidade  
 
O conceito e a prática da missão mudam a 
perspectiva da saída.  
 



Essa mudança consiste em passar da visão de 
missão como “expansão” ou “conquista”  à 
missão como “encontro”, presença, diálogo, mas 
também anúncio profético na lógica do 
testemunho e martírio. 
Para uma saída de qualidade vale o princípio da 
Sinodalidade e Comunhão  
Caminhar juntos – participação na missão que é 
de todos não apenas de alguns  
 



É isso que queremos com 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 das 
pessoas, ad gentes. 

 



 
Pontifícias Obras Missionárias 

 
Tel. (61) 3340 4494 

 
Email: imprensa@pom.org.br 
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