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O cristianismo tem como fundamento, meta e estrutura uma experiência de
encontro.
 Com Jesus Cristo (no seu modo de ser e de viver).
 Com Deus (na proposta do Reino).
 Com o ser humano e a sua história (no que são os seus anseios, as sua
fragilidades, as suas realizações).
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Experiência de encontro vivida:

 na primeira pessoa do singular;
 na primeira pessoa do plural.

 Que nos lança a sermos e vivermos como Ele.
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Em bom rigor:

 não é a Igreja que tem uma missão.
 É a missão que tem uma Igreja!

 Missão que tem a ver com todos e cada um (não reservada só a alguns, só a
especialistas).
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Missão que se concretiza:

 no anúncio da Palavra;
 na celebração da fé;

 na vivência da diaconia/caridade.
 Unidos, cimentados, tecidos, sustentados pela comunhão.
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“Trata-se de colocar a missão de Jesus no coração da própria Igreja,
transformando-a em critério para medir a eficácia das estruturas, os resultados do
trabalho, a fecundidade dos seus ministros e a alegria que são capazes de
suscitar, porque sem alegria não se atrai ninguém.”
Todos, Tudo e Sempre em missão, Nota Pastoral da CEP para o Ano
Missionário e o Mês Missionário Extraordinário, 20/05/2018, 3.
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Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (24/11/2013)
 “[…]. Quero, com esta Exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de os
convidar para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar
caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos.” (EG 1)
 Uma Igreja não autorreferencial.
Uma Igreja missionária em saída em direção às periferias geográficas e
existenciais.
 Para anunciar e concretizar o projeto de amor de Deus pela humanidade.
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 Carta Encíclica Laudato si’ (24/05/2015)

 “[…]. Nesta encíclica, pretendo especialmente entrar em diálogo com todos
acerca da nossa casa comum.” (LS 3)

 Sobre o cuidado da casa comum.
Uma ecologia humana integral.
Que contempla o mundo na alegria e no louvor.

 Promovendo o bem comum e o cuidado do outro.
Onde não haja lugar para ‘descartados’ nem ‘sobrantes’.
Cuidando da paz.
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Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia Misericordiae vultus
(11/04/2015)


 “[…]. Quanto desejo que os anos futuros sejam permeados de misericórdia para
ir ao encontro de todas as pessoas levando-lhes a bondade e a ternura de Deus! A
todos, crentes e afastados, possa chegar o bálsamo da misericórdia como sinal do
reino de Deus no meio de nós.” (MV 5)
 A misericórdia não como reação, mas como ação primeira.
A misericórdia como amor das entranhas.
A misericórdia como responsabilidade e desejo do bem dos outros.

A misericórdia como critério de fidelidade.
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Carta Apostólica Misericordiae et misera, dada em Roma, no Domingo de Cristo
Rei, por ocasião do encerramento do Jubileu Extraordinário da Misericórdia
(20/11/2016)


 “[…] a misericórdia não pode ser um parêntesis na vida da Igreja, ela constitui a
sua própria existência, que manifesta e faz tangível a verdade profunda do
Evangelho. Tudo se revela na misericórdia; tudo se resolve no amor de
misericordioso do Pai.” (Mm 1)
 “Agora, concluído este Jubileu, é tempo de olhar para a frente e de compreender
como devemos continuar a viver com fidelidade, alegria e entusiasmo, a riqueza
da misericórdia divina. […]. Não limitemos a sua ação; não façamos entristecer o
Espírito, que sempre indica novos caminhos para percorrer, levando a todos o
Evangelho que salva.” (Mm 5)
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Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia (19/03/2016)

 “O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja.” (AL 31)
 Dinâmica Sinodal sobre a Família

(III Assembleia Geral Extraordinária do

Sínodo dos Bispos «Os desafios pastorais sobre a família no contexto da

evangelização», 5 a 19/10/2014; XIV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo
dos Bispos «A vocação e a missão da família na Igreja e no mundo

contemporâneo», 4 a 25/10/2015).
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Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate (19/03/2018)
 “Não se deve esperar aqui um tratado sobre a santidade, com muitas definições
e distinções que poderiam enriquecer este tema importante ou com análises
que se poderiam fazer acerca dos meios de santificação. O meu objetivo é
humilde: fazer ressoar mais uma vez o chamamento à santidade, procurando
encarna-la no contexto atual, com os riscos, desafios e oportunidades.” (GE 2)

 Uma santidade para todos, no dia a dia, hoje, aqui.
 Uma santidade vivida cada um pelo seu caminho.
 Uma santidade «ao pé da porta».
 Uma santidade realizando ações ordinárias de maneira extraordinária.
12

 XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre Os jovens a fé e o

discernimento vocacional (Outubro de 2018)
 “Um mundo melhor constrói-se também graças a vós, ao vosso desejo de

mudança e à vossa generosidade. […]. Também a Igreja deseja colocar-se à
escuta da vossa voz, da vossa sensibilidade, da vossa fé; até das vossas
dúvidas e das vossas críticas. Fazei ouvir o vosso grito, deixai-o ressoar nas

comunidades e fazei-o chegar aos pastores.”

(Carta do papa Francisco aos jovens

por

ocasião da apresentação do Documento Preparatório para a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos
Bispos, 13/01/17)
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 Igreja descentrada, não auto-referencial, em saída.
 Igreja plural (imagem do poliedro).
 Igreja santa.
 Em direcção a todas as periferias geográficas e existências (mudança de
centro).
 Numa dinâmica de discernimento sinodal.
 Que leva a sério o sentir da fé dos fieis.
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 Lendo a presença de Deus no concreto da vida e da história do mundo e das
pessoas.
 A partir de um olhar evangélico em chave profética, mais do que cultual ou
doutrinal.

 Tendo como critério o Amor Misericordioso de Deus (hierarquia de verdades).
 Sendo povo de Deus no meio do povo.
 Vivendo a nossa humanidade como Jesus viveu a sua.
 Assumindo que «O tempo é superior ao espaço»; «A unidade prevalece sobre
o conflito»; «A realidade é mais importante do que a ideia»; «O todo é
superior à parte».
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“A vida é uma missão
Todo o homem e mulher é uma missão, e esta é a razão pela qual se encontra a viver
na terra. Ser atraídos e ser enviados são os dois movimentos que o nosso coração,
sobretudo quando é jovem em idade, sente como forças interiores do amor que

prometem futuro e impelem a nossa existência para a frente. […]. Viver com alegria a
própria responsabilidade pelo mundo é um grande desafio. […]. Cada um de nós é
chamado a refletir sobre esta realidade: «Eu sou uma missão nesta terra, e para isso
estou neste mundo».”
Juntamente com os jovens, levemos o Evangelho a todos, Mensagem do Papa
Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2018 (21 de out.)
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