
A ATIVIDADE MISSIONÁRIA DA IGREJA

“Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem 

discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo 

quanto vos ordenei” (Mt 28,19-20a). 
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 A missão é um serviço ao Reino de Deus que, na 

busca de fidelidade ao Espírito de Deus procura 

recriar, no hoje da nossa história, a prática de 

Jesus.

 ...é uma presença amiga, amorosa, profética e 

crítica, capaz de manifestar o amor e a 

misericórdia de Deus nas suas ações, palavras e 

testemunhos de vida. 

 A missão exige uma capacidade de esvaziamento 

espiritual (kênosis): a obra é de Deus, o 

protagonista da missão é o Espírito Santo, os 

missionários atuantes são apenas instrumentos 

nas mãos de Deus.
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 a Igreja está no mundo unicamente para cooperar 

com a missão de Deus (cf. 1Cor 3,9; EG 12)

 “a Igreja peregrina” como “missionária por 

natureza” (AG 2) sua identidade mais profunda 

(cf. EN 14)

 a Igreja é chamada a estar “em saída”, sem medo, 

ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às 

encruzilhadas dos caminhos para convidar os 

excluídos” (EG 24)

 “a Igreja nasce da missão e existe para a missão: 

existe para os outros e precisa ir a todos” (DGAE 

2011, 76).
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 “Iluminados pelo Cristo, o sofrimento, a injustiça e 

a cruz nos desafiam a viver como Igreja 

samaritana, recordando que a evangelização vai 

unida sempre à promoção humana e à autêntica 

libertação cristã” (DAp 26). 

 Colocar-se “em estado permanente de missão” (DAp

551)... repensar profundamente a missão da Igreja

 pois esta missão “está ainda no começo” (RMi 1; 40).

 Por isso, necessitamos de um novo pentecostes... 

Não podemos ficar tranquilos em espera passiva 

em nossos templos, mas é urgente ir em todas as 

direções” (DAp 548)

 O foco da Missão é também ser e fazer discípulos.
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 Exigência de uma ação evangelizadora que seja 

toda ela iluminada pela ação missionária

 uma ação evangelizadora que seja toda ela 

iluminada pela ação missionária 

 A conversão pastoral de nossas comunidades para 

uma pastoral decididamente missionária

 Necessitamos também melhorar nossa ação e 

presença no âmbito da Missão além-fronteiras, 

universal... uma missão que seja lugar de diálogo e 

encontro, diálogo com os valores das culturas e em 

sintonia com a humanidade

 Missão "ad gentes" é equivalente à Missão para a 

humanidade
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 Quanto à atividade missionária no âmbito da Igreja 
particular, vê-se que esta deve representar de modo 
mais perfeito possível a Igreja universal 

 Somos chamados a ser arautos da fé para levar novos 
discípulos a Cristo e ser sinais de presença cristã no 
mundo.

 Assim, através das mais diversas iniciativas, promovem-
se o espírito missionário entre os fiéis e o anúncio da 
Boa Nova aqui e no mundo inteiro

 Cabe, portanto, a cada paróquia assumir esta causa no 
corajoso trabalho de evangelização

 "ai de mim se eu não evangelizar" (1Cor 9,16). Desta 
forma, iremos formando verdadeiras redes de 
comunidades, aonde o trabalho missionário chegue em 
regiões distantes e abandonadas dentro da própria 
paróquia.
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Indicações Pastorais:

- Cada sujeito eclesial, deve localizar quais os grupos que 

merecem atenção especial, é preciso ir ao encontro deles, 

em todos os ambientes; Missões populares; Visitas 

domiciliares e a outros ambientes; Ação ecumênica, 

através de momentos de oração em comum, ação social, 

estudos bíblicos e teológicos, valorizando a Semana de 

Oração pela Unidade dos Cristãos; Diálogo inter-

religioso; Envolvimento das congregações religiosas 

masculinas e femininas nas iniciativas missionárias; 

Organização de grupos missionários jovens; Formação 

dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 

(MESC) com maior especificidade para sua missão , etc.
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