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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019 a 2023) 

Documento 109 – CNBB 

 

3.2.1  Pilar da Palavra – Iniciação à Vida Cristã e Animação Bíblica da vida e da pastoral 

Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. (At 2,42) 

73. Os Atos dos Apóstolos relatam que a comunidade cristã se concentrava nas casas como o 

seu lugar característico de reunião, ajuda mútua e do fortalecimento da vivência 

missionária.Nelas os cristãos ouviam juntos a Palavra e, por esta iluminados, procuravam 

discernir a experiência da vida em Deus, conscientes de que a fé provém da escuta (Rm 

10,17).No caminho da experiência de fé, é Deus quem toma a iniciativa de comunicar seu 

desígnio salvífico de amor, cabendo ao ser humano, acolher e responder ao dom de Deus.  A 

resposta implica conversão de vida, configuração a Cristo que, necessariamente, torna o 

discípulo missionário. Todo esse processo de iniciar alguém na fé cristã supõe um encontro 

pessoal e comunitário com Jesus Cristo, proporcionado de forma privilegiada pela celebração da 

Palavra de Deus e pela leitura orante.1 

 

74. As pequenas comunidades são ambientes propícios para a acolhida dos que buscam a Deus. 

A partir do encontro com a Palavra e da experiência de vida fraterna na comunidade, as pessoas 

são introduzidas no processo de Iniciação à Vida Cristã. “O sacramento do Batismo, pelo qual 

somos configurados a Cristo, incorporados na Igreja e feitos filhos de Deus, constitui a porta de 

acesso a todos os sacramentos; através dele, somos inseridos no único corpo de Cristo (1Cor 

12,13), povo sacerdotal”.2 A comunidade eclesial é chamada a ser iniciadora por excelência, pois 

seu estilo de vida deve testemunhar de forma eloquente o amor de Deus pelas pessoas, indo 

sempre ao seu encontro. Por isso, “é preciso ter sempre presente que toda a iniciação cristã é 

caminho de conversão, que há de ser realizada com a ajuda de Deus e em constante referimento 

à comunidade eclesial”.3 Para a formação de discípulos missionários, a Iniciação à Vida Cristã 

deve ser “assumida com decisão, coragem e criatividade. Ela renova a vida comunitária e 

desperta seu caráter missionário. Isso requer novas atitudes evangelizadoras e pastorais”.4 

 

75. “Iniciação à Vida Cristã e Palavra de Deus estão intimamente ligadas. Uma não pode 

ocorrer sem a outra”.5 Os processos de Iniciação e também a formação dos agentes 

evangelizadores precisam levar em conta as etapas que lhe são próprias: o querigma, o 

catecumenato, a purificação-iluminação e a mistagogia. Assim, esse itinerário, fundamentado na 

Sagrada Escritura e na Liturgia, é capaz de educar para a escuta da Palavra, para a oração 

                                                
1 VD, n. 65 
2 BENTO XVI.  Sacramentum Caritatis. n. 17.  
3 BENTO XVI. Sacramentum Caritatis. n. 19.  
4 DAp, n. 294; CNBB. Iniciação à vida cristã: itinerário para formar discípulos missionários. Doc. 107, n. 

69.  
5 CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. (2015-2019).  Doc. 102, n. 47. 
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pessoal6 e para o compromisso comunitário e social. 

 

76. Para formar discípulos missionários é urgente aproximar mais as pessoas e as comunidades 

da leitura orante da Palavra de Deus. Não basta ler ou estudar a Sagrada Escritura, pois a 

“inteligência das Escrituras exige, ainda mais do que o estudo, a intimidade com Cristo e a 

oração”.7 Igualmente é indispensável uma leitura orante comunitária, que evite “o risco de uma 

abordagem individualista, tendo presente que a Palavra de Deus nos é dada precisamente para 

construir comunhão, para nos unir na Verdade no nosso caminho para Deus. Sendo uma 

Palavra que se dirige a cada um pessoalmente, é também uma Palavra que constrói 

comunidade, que constrói a Igreja. Por isso, o texto sagrado deve ser sempre abordado na 

comunhão eclesial”.8 

 

77. O contato intensivo, vivencial e orante com a Palavra de Deus confere à reunião da 

comunidade um caráter de formação discipular. O importante é o encontro com a Palavra que 

muda a vida e dá sentido ao ser e agir de quem é cristão, corrigindo posturas e aderindo ao 

modo de ser, de pensar e de agir de Jesus Cristo.  O Evangelho passa a ser o critério decisivo 

para o discernimento em vista da vivência cristã. 

 

Encaminhamentos práticos 

150. Assumir o caminho de iniciação à vida cristã, de inspiração catecumenal, com a 

necessária reformulação da estrutura paroquial, catequética e litúrgica, com especial 

atenção à catequese para a recepção e vivência dos sacramentos com crianças, jovens e 

adultos (sacramentos da iniciação cristã e demais).  

151.  Revisar, a partir dos desafios do mundo urbano, o dinamismo das comunidades 

eclesiais missionárias, possibilitando que o anúncio de Jesus Cristo transforme pessoas, 

famílias, ambientes, instituições e estruturas sociais. 

152.  A apresentação de Jesus Cristo necessita ser cada vez mais explicitada, não podendo 

mais ser considerada como tranquila e vinculada aos mecanismos de iniciação 

sociocultural. Daí a importância da iniciação à vida cristã, a ser disponibilizada pela 

Igreja, tantas vezes quantas forem necessárias, inclusive para quem já tenha recebido 

os três sacramentos da iniciação cristã. 

153.  A comunicação e o anúncio da pessoa de Jesus Cristo não podem ser apenas teóricos. 

É indispensável possibilitar experiências concretas da vida eclesial a partir da 

dimensão de relacionamento fraterno (At 2,4-5), diante de um contexto de forte 

individualização e consumo, inclusive do religioso. 

154. Incentivar iniciativas ecumênicas de encontros fraternos e de formação bíblica em 

nossas comunidades. 

                                                
6 CNBB. Iniciação à vida cristã: itinerário para formar discípulos missionários. Doc. 107, n. 66. 
7 VD, n. 86.  
8 VD, n. 86. 
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155. Universalizar o acesso à Sagrada Escritura, assumindo-a como alma da missão.9 Cada 

pessoa não só deve ter uma Bíblia, como deve ser ajudada pela comunidade a fazer 

dela fonte de estudo, oração, celebração e ação. 

156. Priorizar pequenas comunidades eclesiais, ao redor da Bíblia, como fruto imediato da 

visitação missionária. Para tanto, é fundamental a formação de lideranças leigas que 

possam coordenar, com espírito de mobilização e de oração, essas comunidades. 

157. Difundir essas comunidades eclesiais, reunidas em torno da Palavra, em todos os 

ambientes.  

158. Assumir a leitura orante da Palavra como o método por excelência para o contato, 

pessoal e comunitário, com a Sagrada Escritura. 

159. Implantar centros de estudo sobre a Palavra de Deus em todas as realidades da vida 

eclesial, contando com o suporte dos cursos de teologia,dos seminários, das faculdades 

e universidades católicas. 

160. Utilizar o potencial das redes sociais, desenvolver e difundir aplicativos, para que a 

Palavra alcance todas as pessoas em todas as situações.  

 

3.2.2 Pilar do Pão - Liturgia e espiritualidade 

Eram perseverantes […] na fração do pão e nas orações. (At 2,42) 

93. Entre os primeiros cristãos, a comunhão se expressava principalmente na celebração da 

Eucaristia. Os vínculos anteriores e posteriores à Eucaristia suscitavam a partilha das 

dificuldades do cotidiano e o compromisso com o Reino de Deus. Os membros da Igreja, nas 

casas, eram instruídos a assimilar que a celebração comum da “ceia do Senhor” demandava 

a comunhão de todos com o Corpo e Sangue de Cristo. A celebração eucarística, memória 

do sacrifício do Senhor, alimentava a esperança do mundo que há de vir (1Cor 11,17-32).  

Essa realidade implicava em trilhar um caminho pascal, para viver no mundo sem ser do 

mundo (Jo 17,14-16). 

 

94. A mesa está no centro da celebração da fé cristã. Esta é sempre ato comunitário, que 

exige presença, acolhida das pessoas, cuidado e afeto pelos outros. A comunidade eclesial 

tem na Eucaristia a sua mesa por excelência: memorial da Páscoa do Senhor, banquete 

fraterno, penhor da vida definitiva. Ela transforma as pessoas em discípulos missionários de 

Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho do Reino. 

 

95. A comunidade eclesial, como casa que nutre seus filhos é sustentada pela oração. Na 

comunidade de fé cultiva-se uma verdadeira vida de oração, enraizada na Palavra de Deus, 

tendo em Jesus Cristo o orante por excelência e na Oração do Senhor o paradigma de toda 

oração. Pela oração cotidiana, os membros da comunidade se sentem consolados, 

redescobrem sua dignidade de filhos e filhas de Deus, tomam consciência de que são 

colaboradores de Deus na missão e são impelidos a saírem ao encontro das pessoas e à 

                                                
9 DV, n. 21. 
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prática da misericórdia.  

 

96. A oração dos discípulos missionários de Jesus Cristo deve ser a expressão da 

espiritualidade do seu seguimento. Como outrora, é preciso renovar constantemente o 

mesmo pedido ao Senhor: “Ensina-nos a rezar” (Lc 11,1). Só assim é possível sair do 

egoísmo e de uma experiência religiosa fechada sobre si mesma. Orar, antes de ser o 

resultado de um esforço humano, é a ação do Espírito em nós, abrindo espaço para chamar 

a Deus de Pai (Gl 4,6). É um abandono nas mãos de Deus, dirigindo-se a Ele com 

simplicidade e suplicando: mostra-me a tua face! (Sl 67[66],1; 80[79],4.8; 119[118],135). 

 

97. Na pastoral, é preciso superar a ideia de que o agir já é uma forma de oração. Quando 

confundimos agir com rezar, chegamos a abreviar ou dispensar os tempos de oração e de 

contemplação. Quando reduzimos tudo ao fazer, corremos o risco de nos contentar apenas 

com reuniões, planejamentos e eventos. Estes são importantes no cotidiano pastoral, mas 

não substituem a vida de oração. Ao contrário, devem decorrer dela e a ela conduzir. Muitas 

atividades podem facilmente levar os cristãos a caírem em tentações como ativismo, 

vaidade, ambição e desejo de poder.  Nessa perspectiva, os agentes de pastoral correm o 

risco de se esquecer da dignidade batismal, como verdadeiros sujeitos eclesiais, reduzindo-

se a meros voluntários. 

 

98. A espiritualidade cristã se traduz na busca da santidade, favorece e alimenta um jeito de 

ser Igreja.10 Diante da samaritana, Jesus pediu: “Dá-me de beber” (Jo 4,7). O Senhor Jesus 

tem sede da entrega confiante a Ele de nossas comunidades eclesiais e de nosso empenho 

missionário. Ele deseja uma Igreja servidora, samaritana, pobre com os pobres. Foi o que 

uma multidão de santas e santos experimentaram e testemunharam ao longo da história da 

Igreja: Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval, São Francisco de Assis, Santa Teresa de 

Jesus, Santa Teresa de Calcutá, São Paulo VI, Santo Oscar Romero, os mártires do Rio 

Grande do Norte, Santo Antônio de Santana Galvão. Estes, e tantos outros, por caminhos 

diversos, abriram-se à ação transformadora da graça divina e, imersos nos eventos da 

história, foram capazes de ser instrumentos de Deus na construção de relações autênticas, 

transfiguradas, fazendo-se dom a serviço da solidariedade e da compaixão. 

 

99. Os santos e beatos do Brasil são modelos da ação misericordiosa ativa de quem, movido 

de compaixão, coloca-se em saída e vai ao encontro do outro. São José de Anchieta, por 

exemplo, aprendeu a língua dos índios para aproximar-se deles e anunciar-lhes o 

Evangelho; a Bem-Aventurada Dulce dos pobres foi ao encontro dos últimos nas sarjetas 

das periferias de Salvador; Santa Paulina, ao chegar a São Paulo, depois de partir de Nova 

Trento, dirigiu-se aos escravos “libertos” e abandonados à própria sorte; a Beata Nhá Chica, 

uma leiga pobre, catequista que acolhia as pessoas e orava com elas. Os desafios dos nossos 

tempos são novos, mas a dor humana continua a mesma que sensibilizou e continua a 

                                                
10 GEx, n. 2. 
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impactar os santos e santas de todos os tempos, impelindo-os a uma saída efetiva do seu 

lugar em direção ao lugar onde o outro se encontra. 

 

100. Na experiência de fé da comunidade cristã, a piedade popular há de ser valorizada na 

comunidade, na sua pureza de expressões,11 como “uma força ativamente evangelizadora 

que não podemos subestimar”.12 Desse modo, ela conduz ao discipulado missionário, 

contribui para formar comunidades e compromete solidariamente. Em meio ao pluralismo 

de ofertas religiosas, próprio de um mundo cada vez mais urbano, a piedade popular 

merece destaque pelo seu caráter acolhedor de amparo e consolação em meio aos revezes da 

vida. É preciso, porém, ter atenção para os riscos de instrumentalização da piedade popular, 

quando é apresentada de modo intimista, consumista e imediatista. 

 

101. Enquanto casa da comunhão, a comunidade é chamada a celebrar frequentemente o 

perdão e a misericórdia do Senhor. Isso acontece de modo privilegiado no sacramento da 

Penitência. A Igreja não é a comunidade dos perfeitos, mas dos pecadores perdoados e em 

busca do perdão (Mt 9,13), “não é uma alfândega; é a casa paterna, onde há lugar para 

todos com a sua vida fadigosa”.13 A experiência do amor misericordioso de Deus, faz dos 

discípulos do Senhor embaixadores da misericórdia. Estes são impelidos a constituir 

comunidades de discípulos missionários abertos ao diálogo, à acolhida, à compreensão e à 

compaixão (Lc 15,11-32). Igualmente, é necessário formar comunidades dispostas a 

percorrer um caminho de discernimento espiritual, buscando a verdade do Evangelho. 

 

Encaminhamentos práticos: 

 

165.   Resgatar a centralidade do domingo como Dia do Senhor por meio da participação na 

Missa Dominical ou, faltando essa, na Celebração da Palavra. Somente situações 

excepcionais podem justificar a ausência nesse momento central da vivência da fé 

cristã. A assembleia eucarística é considerada “alma do domingo”14 e, não sem razão, 

entre os mandamentos da lei de Deus, está a guarda do Domingo e dos dias Santos e, 

razão pela qual, entre os mandamentos da Igreja, encontra-se o dever da participação 

na celebração eucarística nesse dia.15 

166. Onde efetivamente não for possível celebrar a Eucaristia, realizam-se celebrações da 

Palavra de Deus, com os diáconos permanentes ou com ministros leigos devidamente 

formados e instituídos. Importa que a comunidade não deixe de se reunir para celebrar 

o Dia do Senhor e os momentos importantes, tanto de alegria, quanto de dor e de 

esperança. Para tal, seja conhecido e valorizado o recente documento 108 da CNBB: 

Ministério e celebração da Palavra. 

                                                
11 DAp, n. 258-265.  
12 EG, n. 126. 
13EG, n. 47. 
14 DD, n. 34 (e todo o cap. 3).  
15 CIgC, n. 2042; CDC, cân. 1246-1248. 
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167. Incentivar a piedade popular, historicamente construída e enraizada, como caminho de 

aprofundamento da fé e não apenas realidade meramente, cultural ou folclórica. A fé 

simples e encarnada deve ser acolhida e iluminada pela Palavra de Deus e orientações 

da Igreja. Assim, garante-se não apenas a identidade católica, como também se evita 

sucumbir diante das pressões mercadológicas, com a criação artificial de devoções. 

168.  Valorizar o canto litúrgico, o espaço sagrado e tudo que diz respeito ao belo como 

serviço à vida espiritual. Nesse sentido, incentive-se a comunhão entre as pastorais da 

Liturgia, da Catequese, da Cultura e da Arte Sacra. 

169.  Respeitar o ano litúrgico nas suas especificidades, tanto no conteúdo quanto na forma. 

Deve-se tomar grande cuidado com celebrações peculiares realizadas para atender 

necessidades e interesses individuais, sem relação alguma como tempo litúrgico em 

que ocorrem e que, por vezes, desfocam a importância da centralidade do Domingo e 

da participação na comunidade paroquial. 

170.  Zelar pela qualidade da homilia, cuidando para que a vida litúrgica lance raízes 

profundas na existência e na vida comunitária e social. “A homilia é o ponto de 

comparação para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro de um Pastor com 

o seu povo. De fato, sabemos que os fiéis lhe dão muita importância; e, muitas vezes, 

tanto eles como os próprios ministros ordenados sofrem: uns a ouvir e os outros a 

pregar. É triste que assim seja”.16 

171. Reconhecer que o trabalho dos meios de comunicação social de inspiração católica é 

um dom de Deus para a Igreja no Brasil. Suas transmissões, sobretudo das 

missas,atingem um enorme contingente de fiéis que não podem ir às igrejas. Pela 

influência que exercem nas comunidades locais e por sua importância para a catequese 

e evangelização, que as missas televisionadas e transmitidas pelo rádio e pela internet, 

estejam em conformidade com as normas litúrgicas e as orientações aprovadas e já 

divulgadas pela CNBB. A revisão das práticas litúrgicas, considerando a teologia e a 

eclesiologia do Concílio Vaticano II, poderá favorecer um grande passo para a 

evangelização no Brasil. Que os responsáveis acolham o acompanhamento e a 

assessoria das Comissões Episcopais para a Liturgia e para a Comunicação, em vista da 

construção conjunta de uma linguagem litúrgica que garanta a unidade na diversidade. 

 

3.2.3 Pilar da Caridade - Serviço à vida plena  

Eram perseverantes na comunhão fraterna.  (At 2, 42) 

102.  Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao 

próximo. Rezar e servir, amar e contemplar, são realidades indispensáveis para o discípulo 

de Jesus Cristo.  Sem oração não existe vida cristã autêntica. Sem caridade, a oração não 

pode ser considerada cristã. Quando se contempla Deus percebe-se a beleza do pequeno e 

do simples, e se educa o olhar para ver as necessidades do outro. Somente um olhar 

interessado pelo destino do mundo e do ser humano permitirá experimentar a dor pela 

situação que rege a história, mas que é superada pelo amor de Deus que a envolve. Somente 

                                                
16 EG, n. 135. 
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contemplando o mundo com os olhos de Deus, é possível perceber e acolher o grito que 

emerge das várias faces da pobreza e da agonia da criação.17 

 

103. A Igreja reza, em sua liturgia, dirigindo-se ao Pai, recordando que Jesus “sempre se 

mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, 

colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou 

ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas”.18 Igualmente, suplica: “Dai-

nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos 

palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, 

e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles.”19 

 

104. As questões sociais, a defesa da vida e os desafios ecológicos da atual cultura urbana 

globalizada têm que ser enfrentados pelas nossas comunidades e também pelas Igrejas 

particulares, em nível local, regional e nacional, numa postura de serviço, diálogo, respeito à 

dignidade da pessoa humana, defesa dos excluídos e marginalizados, compaixão, busca da 

justiça e do bem comum, e cuidado com o meio ambiente. Trata-se de “chorar com os que 

choram” (Rm 12,15). “Saber chorar com os outros: isto é santidade”.20“Não podemos ser 

uma Igreja que não chora à vista destes dramas dos seus filhos jovens. Não devemos 

jamais habituar-nos a isto, porque, quem não sabe chorar, não é mãe. Queremos chorar 

para que a própria sociedade seja mais mãe, a fim de que, em vez de matar, aprenda a dar 

à luz, de modo que seja promessa de vida. Choramos ao recordar os jovens que morreram 

por causa da miséria e da violência e pedimos à sociedade que aprenda a ser uma mãe 

solidária”.21 

 

105. A Igreja anuncia o “evangelho da paz” (Ef 6,15), que é Jesus Cristo em pessoa (Ef 2,14). 

Isso significa não ignorar nem deixar de enfrentar os desafios da violência explícita ou 

institucionalizada pelas injustiças sociais, tarefa profética que exige ação de denúncia e 

anúncio, sendo voz dos sem voz, mas, também, promovendo atitudes de não-violência. A 

justiça é fidelidade à vontade de Deus, e se concretiza especialmente no compromisso com 

os excluídos e demais marginalizados que vivem nas periferias: “aprendei a fazer o bem: 

buscai o direito, socorrei ao oprimido, fazei justiça para ao órfão, defendei a causa da viúva” 

(Is 1,17). 

 

106. A evangelização do mundo urbano não pode prescindir da questão do trabalho. “O 

trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial, de toda questão social”.22 

A solidariedade com quem sofre as consequências do desemprego e do trabalho precário, é, 

                                                
17 LS, n. 53.  
18 MISSAL ROMANO. Oração Eucarística VI-D: Jesus que passa fazendo o bem.  
19 MISSAL ROMANO. Oração Eucarística VI-D: Jesus que passa fazendo o bem.  
20 GEx, n. 76. 
21 ChV, n.  
22Laborem Exercens, n. 3; FRANCISCO, Encontro com Trabalhadores, em Gênova, 127/05/2017. 
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pois, uma expressão importante de caridade, devendo se manifestar pela atuação 

organizada dos cristãos leigos e leigas. 

 

107. Igualmente, a caridade se expressa no empenho e na atuação política dos cristãos e das 

Comunidades Eclesiais. “A caridade deve animar a existência inteira dos fiéis leigos e, 

consequentemente, também a sua atividade política vivida como `caridade social`”.23 A boa 

política é um meio privilegiado para promover a paz e os direitos humanos fundamentais.24 

A caridade, portanto, “é o princípio não só das microrrelações [...], mas também das 

macrorrelações como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. A omissão dos cristãos 

nesse campo pode trazer gravíssimas consequências para a ação transformadora na Igreja e 

no mundo”.25 

 

108. O Papa Francisco insiste em dizer que deseja uma “Igreja pobre para os pobres”.26 Trata-

se de superar as ambições, o consumismo e a insensibilidade diante do sofrimento. Afirmou 

Bento XVI: “A opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica naquele Deus 

que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com a sua pobreza”.27 Todos os cristãos 

devem buscar uma vida simples, austera, livre do consumismo e solidária, capaz da partilha 

de bens: “ser pobre no coração: isto é santidade”.28 Somente assim, a Igreja será “casa dos 

pobres” como proclamou São João Paulo II,29porque hoje e sempre “os pobres são os 

destinatários privilegiados do Evangelho”.30 Há que se afirmar sem rodeios que existe um 

vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. 

 

109.  É missão da comunidade cristã a promoção da cultura da vida31através do 

enfrentamento dos desafios que a ela se impõe: a questão da violência e suas diversas faces; 

a falta de moradia digna; as condições que levam e mantêm populações em situação de rua 

e encarcerada; “a complexa realidade das migrações humanas”;32o abandono e exploração 

das crianças e dos idosos;a falta de perspectiva para a juventude e a crise familiar;  o 

complexo mundo do trabalho, da educação, da saúde, do transporte; as provocações do 

ambiente acadêmico universitário, da ciência e da tecnologia; as problemáticas que 

envolvem os meios de comunicação social e as novas mídias; e as questões concernentes ao  

incentivo de uma ecologia integral.33 

                                                
23DCE, n. 29. 
24FRANCISCO, Mensagem para o 52º Dia Mundial da Paz (1º de janeiro de 2019). 
25CNBB, doc. 105, cap. III. 
26 EG, n.198.  
27 BENTO XVI. Discurso inaugural Documento de Aparecida, n. 3.  
28 GEx, n. 70.  
29 NMI, n. 50.  

30 Bento XVI, Discurso durante o encontro com o Episcopado Brasileiro (Catedral de São Paulo – Brasil, 

11 de Maio de 2007), 3; EG, n. 48. 
31 CNBB. DGAE2015-2019.  Doc. 102, n. 64.  
32 SÃO JOÃO PAULO II, Mensagem por ocasião do Dia Mundial dos Migrantes e dos Refugiados, 2000. 
33 LS, n. 137. 
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110. Contemplar o Cristo sofredor na pessoa dos pobres significa comprometer-se com todos 

os que sofrem, buscando compreender as causas de seus flagelos, especialmente as que os 

jogam na exclusão. A ausência de sentido para a vida é fonte de grande sofrimento. De fato, 

a correria do cotidiano, a exigência de metas e desempenho e a lógica da eficiência afetam a 

qualidade de vida na sociedade atual, cada vez mais urbanizada, individualizada e 

consumista. O vazio tende a colocar em crise o sentido da vida para muitas pessoas. A 

frustração, especialmente de jovens, emerge quando não se consegue alcançar o 

desempenho sugerido pela sociedade de infinitas possibilidades. Também os cristãos são 

afetados por essa crise de sentido que gera cansaço, depressão, pânico, transtornos de 

personalidade e até o suicídio. Essa situação ocorre porque se vive numa sociedade que 

sustenta tudo ser possível, especialmente com o avanço das novas tecnologias. 

 

111. A situação dos migrantes e refugiados preocupa a Igreja. Os fenômenos migratórios se 

desenvolvem pela busca de condições dignas de vida. Muitas vezes os migrantes saem à 

procura de possibilidades irreais e acabam desiludidos.34 Não falta quem se aproveite de sua 

situação para explorá-los com sofrimentos de todo tipo. Muitas comunidades cristãs 

desenvolvem um olhar atento aos migrantes e refugiados, acolhendo-os em seus espaços, 

protegendo-os, promovendo-os e integrando-os,35 como também providenciando recursos 

para alimentação e sobrevivência, fortalecendo-os pela solidariedade e pela fé. Uma 

comunidade cristã precisa ter as portas abertas para o migrante, pois seus membros devem 

reconhecer que a acolhida ao “estrangeiro” é expressão concreta do amor que salva (Mt 25). 

Os cristãos precisam perceber no migrante e no refugiado a expressão da condição humana 

que os faz todos estrangeiros e peregrinos na terra em que habitam (Hb 11,13). 

 

112. De modo especial, preocupa a rejeição dos que chegam de outros países ou regiões, com 

costumes e compreensões diferentes de vida, concretizando-se verdadeiras situações de 

xenofobia, que nos impede de ver no outro nosso irmão. Entretanto, “ninguém deveria ver-

se obrigado a fugir da sua pátria. Mas o mal é duplo quando, diante destas circunstâncias 

terríveis, os migrantes se veem lançados nas garras dos traficantes de pessoas, para 

atravessar as fronteiras; e é triplo se, chegando à terra na qual julgavam encontrar um 

porvir melhor, são desprezados, explorados e até escravizados!”36A Igreja, diante da 

crescente propagação de novas formas de segregacionismo e racismo é conclamada a 

tornar-se testemunha humilde e laboriosa do amor de Cristo e a “cumprir e inspirar gestos 

que possam contribuir para construir sociedades fundadas no princípio da sacralidade da 

vida humana e no respeito pela dignidade de cada pessoa, na caridade, na fraternidade e 

                                                
34XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS, Documento final, n. 26.  
35XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS, Documento final, n.137. 
36 FRANCISCO. Discurso aos participantes no 3º encontro mundial dos movimentos populares, 05 de 

novembro de 2016. 
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na solidariedade.”37 

 

113.  A Igreja, igualmente, preocupa-se com os povos indígenas, quilombolas e pescadores, 

reconhece e defende seus direitos, entre os quais a permanência em seus 

territórios.Reconhece a presença dos nômades e defende seus direitos. Destes povos há 

grupos inseridos nos ambientes das cidades que se esforçam por preservar suas próprias 

culturas, inclusive a sua língua materna, e até mesmo, a sua identidade religiosa. As 

comunidades quilombolas têm conquistado direitos e oportunidades de resgatar sua 

história, seus heróis e seus valores da cultura dos afrodescendentes. Esta pluralidade de 

culturas em nada ameaça à soberania nacional, ao contrário, enriquece uma grande nação 

formada por diversos povos. 

 

Encaminhamentos práticos 

175.  Promover a solidariedade com os sofredores nas cidades como sinal privilegiado a 

interpelar e a permitir o diálogo com a mentalidade urbana. Enquanto a cidade tende 

ao individualismo que acaba por excluir, a vivência do Evangelho necessita 

explicitamente gerar experiências de solidariedade e inclusão. Junto aos que sofrem, 

especialmente os que sequer têm direito à sobrevivência, a Igreja é chamada a 

reproduzir a imagem do Bom Samaritano (Lc 10,25-37). 

176. Priorizar as ações com as famílias e com os jovens, como resposta concreta aos sínodos 

da família (2014 e 2015) e da juventude (2018), para que, sustentados e animados pela 

comunidade de fé, possam ser sal e luz, mantendo viva a esperança do Reino.A ação 

pastoral junto às famílias e aos jovens deve estar presente em todas as comunidades, 

abrindo-se espaços para diferentes formas de vivência da mesma fé. 

177. Aguçar a atenção às inúmeras38 e novas formas de sofrimento e exclusão, nem sempre 

acolhidas pela ação caritativa e sociotransformadora até então desenvolvida. É preciso 

ousar ainda mais e transformar o acolhimento e a fraternidade da vida de comunidade 

em apoio para a resiliência e o encontro de novos rumos para a vida. 

178. Integrar o contato com a Palavra de Deus, lida pessoalmente e em comunidade, com os 

desafios que brotam do sofrimento humano, partilhando as experiências vividas. A 

partir da Palavra de Deus, os discípulos missionários são estimulados a compreender e 

enfrentar esta realidade como um desafio à vivência da fé, pois, em cada irmão que 

sofre, é o Senhor sofrendo nele. 

179. Desenvolver grupos de apoio às vítimas dos desumanos atos e processos de violência 

nas suas mais variadas formas, de modo especial as agredidas pela dependência 

química, as que perderam entes queridos em razão da violência ostensiva e as que se 

                                                
37 FRANCISCO. Discurso aos participantes na conferência mundial sobre o tema “xenofobia, racismo e nacionalismo 

populista, no contexto das migrações mundiaisQuinta-feira, 20 de setembro de 2018. 

 

38 DAp, n. 65 e 402. 
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veem tentadas a retirar a própria vida e a de inocentes que estão por nascer, bem como 

todos os atentados contra a vida. 

180. Encorajar o laicato a continuar o empenho apostólico, inspirado na Doutrina Social da 

Igreja, pela transformação da realidade a partir do engajamento consciente em todas as 

realidades temporais: política partidária, pastorais sociais, mundo da educação, 

conselhos de direitos, elaboração e acompanhamento de políticas públicas,39 o cuidado 

da natureza e todo o planeta, nossa Casa Comum. Continuar apoiando a organização 

do conselho do laicato nos níveis nacional, regional e local. 

181. Contribuir para o resgate do espaço público da cidade como ágora e foro, lugar de 

encontro, convivência, deliberação e inclusão dos “não citadinos”, “meios citadinos” ou 

“resíduos urbanos”, de modo que se garanta para todos o direito de ser cidade.40 

182.  Inserir na lista de prioridades das comunidades de fé o cuidado para com a Casa 

Comum, em sintonia com o magistério social do Papa Francisco. Na medida da 

necessidade, implantar a Pastoral da Ecologia, sob a égide da Ecologia Integral, que 

comporte um novo modo de estar e viver no mundo.  

183.  Apoiar e incentivar as pastorais da mobilidade humana em todas as esferas da Igreja, 

com presença junto a migrantes, refugiados, grupos nômades (ciganos, povo do mar, 

circenses e rodoviários) e turistas entre outros. Em um mundo que está todo em 

movimento, a questão migratória deve ser encarada com ânimo renovado.  

184.  Assumir como prioridade a promoção da paz com a superação da violência em todas 

as suas formas. Neste sentido, é fundamental reconhecer que os conflitos não se 

resolvem simplesmente com o acesso e o uso das armas. É preciso promover a justiça 

restaurativa como via para a prevenção e a diminuição do agravamento de conflitos. 

185. Ser a voz dos que clamam por vida digna. A comunidade, Casa da Caridade a serviço 

da vida, não pode abdicar desta preocupação e desta responsabilidade. Terra, trabalho 

e teto são as três palavras chave, expressão das preocupações centrais do Papa 

Francisco com a situação dos excluídos do mundo contemporâneo. 

186. Firmar e fortalecer, a partir da identidade cristã, as iniciativas de diálogo ecumênico e 

inter-religioso, empenhados na defesa dos direitos humanos e na promoção de uma 

cultura de paz e “caminhar decididamente para formas comuns de anúncio, de serviço 

e de testemunho”.41 

 

3.2.4 Pilar da Ação Missionária: estado permanente de missão 

Passando adiante, anunciava o Evangelho a todas as cidades. (At 8,40) 

114.  Um mundo cada vez mais urbano, embora possa assustar, é, na verdade, uma porta 

para o Evangelho, e as comunidades cristãs precisam ter um olhar propositivo sobre essa 

realidade, cientes de que Deus “preparou uma cidade para eles” (Hb 11,16)42. Ele é quem 

                                                
39 CNBB. Doc. 107. 
40 EG, n. 74-75. 
41EG, n. 246. 
42 LF, n. 50-57.  
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abre a porta da fé (At 14,27)43 em um mundo plural e sedento de sentido e devida plena, só 

alcançáveis em Deus. Ele sempre visita a humanidade: “Eis que estou à porta e bato. Se 

alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele, 

e ele comigo” (Ap 3,20). Cabe especialmente à Igreja, como “sacramento e instrumento da 

íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano”,44 guiada pelo Espírito 

Santo, incentivar a descoberta das sementes do Verbo, presentes nas várias culturas, e 

promover o encontro dessas culturas com Jesus Cristo, que as ilumina. 

 

115.  A missão é intrínseca à fé cristã, pois “conhecer 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”.45 Precisamos perceber que, “se 

alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja 

tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus 

Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida”.46 

 

116.  A missão, irradiação da experiência do amor gratuito e infinito de Deus, supõe um 

anúncio explícito da Boa-Nova de Jesus Cristo. Atualmente, o querigma não pode ser dado 

como pressuposto, nem mesmo entre os membros da própria comunidade. “Sucede não 

poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, 

culturais e políticas da fé do que com a própria fé, considerando esta como um pressuposto 

óbvio da sua vida diária. Ora, um tal pressuposto não só deixou de existir, mas 

frequentemente acaba até negado. Enquanto, no passado, era possível reconhecer um tecido 

cultural unitário, amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores 

por ela inspirados, hoje parece que já não é assim em grandes setores da sociedade devido a 

uma profunda crise de fé que atingiu muitas pessoas”47. 

 

117.  A comunidade expressa sua missionariedade também quando “assume os 

compromissos que colaboram para garantir a dignidade do ser humano e a humanização 

das relações sociais”48 tais como: gestos de acolhida, amparo na tribulação, consolação no 

luto, defesa de direitos e sede de justiça. Isso pede que a comunidade missionária 

desenvolva a cultura da proximidade, do encontro e do diálogo com as diversas realidades. 

Merecem atenção especial os cinturões de pobreza em suas diversas formas, nas grandes 

cidades e demais regiões do país. 

 

118.  Para ser missionária, a comunidade eclesial necessita também se inserir ativa e 

                                                
43 PF, n. 1.  
44 LG, n. 1; EN, n. 23b.  
45 DAp, n. 29.  
46 EG, n. 49.  
47 PF, n. 2. 
48 CNBB. Comunidade de Comunidades: uma nova paróquia, Doc. 100, n. 185.  
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coerentemente nos novos areópagos,49 dentre os quais se encontram as redes sociais. Com 

um olhar propositivo, é imprescindível reconhecer as oportunidades para a propagação do 

Evangelho que a cultura midiática oferece. São novos recursos, linguagens e meios para 

evangelizar. Entretanto, é indispensável agir com discernimento, pois “o próprio consumo 

de informação superficial e as formas de comunicação rápida e virtual podem ser um fator 

de estonteamento que ocupa todo o nosso tempo e nos afasta da carne sofredora dos 

irmãos”50 Além disso, possibilitam a difusão de notícias e informações mentirosas, as fake 

news, de forma rápida e com graves consequências para as pessoas, as comunidades e a 

sociedade.51 Nesse sentido, o Papa Francisco convida a tomarmos consciência de que 

“somos membros uns dos outros” (Ef 4,25), por isso é necessário restituir à comunicação 

uma perspectiva ampla, baseada na pessoa, onde a interação é entendida sempre como 

diálogo e oportunidade de encontro com o outro. Uma comunidade é uma rede entre as 

pessoas em sua totalidade.52 

 

119.  A Igreja e o mundo podem ouvir a voz de Deus também por meio dos jovens, que 

constituem um dos lugares teológicos onde o Senhor está presente. A Igreja faz uma opção 

preferencial por eles.53 Pode ocorrer que a juventude perceba a realidade de modo diferente 

do restante da comunidade, porém, num clima de diálogo, os jovens devem ser acolhidos, 

respeitados e acompanhados. Assim, a comunidade eclesial pode se renovar, se converter e 

perceber os sinais de Deus neste tempo. Especialmente aos jovens é vital fazer perceber que 

cada vocação batismal é um chamado para a santidade. Isso implica propor-lhes um 

percurso que os leve a fazer escolhas definitivas na fidelidade à vocação recebida. O Sínodo 

de 2018 reforça que a Igreja é chamada a "uma mudança de perspectiva", encontrando no 

exemplo de santidade de tantos jovens dispostos a renunciar à vida em meio a perseguições, 

um forte sinal de fidelidade ao Evangelho.54 Seu testemunho, pode contribuir para renovar o 

ardor espiritual e o vigor apostólico das comunidades. Nessa comunhão, os jovens poderão 

ser ainda mais missionários entre os jovens. 

 

120.  Enfim, a Igreja é mãe de coração aberto, casa aberta do Pai55, que “conclama a todos 

para reunirem-se na fraternidade, acolher a Palavra, celebrar os sacramentos e sair em 

missão no testemunho, na solidariedade e no claro anúncio da pessoa e da mensagem de 

Jesus Cristo.”56 

 

 

                                                
49 CNBB, Doc 105, n. 250-273. 
50 GEx, n. 108.    
51 FRANCISCO. Mensagem para o 52° Dia Mundial das Comunicações Sociais, 2018. 
52 FRANCISCO. Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, 2019.   
53 DP, n. 1186-1187; CNBB, Evangelização da Juventude, Doc. 85. 
54 XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS, Documento final, “Os jovens, a fé 

e o discernimento vocacional”. 
55 FRANCISCO. Evangelii Gaudium, n.46-47.  
56 CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. (2015-2019).  Doc. 102.n. 14. 
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Encaminhamentos práticos 

190. Investir em comunidades que se auto compreendam como missionárias, em estado 

permanente de missão, indo além de uma pastoral de manutenção e se abrindo a uma 

autêntica conversão pastoral.57 Novos lugares, novos horários, linguagem renovada e 

pastoral adequada às novas demandas da população são algumas características das 

respostas esperadas. 

191.  Acompanhar de perto a realidade urbana com a criação de observatórios ou 

organismos semelhantes que percebam os ritmos de vida das cidades, suas tendências 

e alterações. 

192. Desenvolver os projetos de visitas missionárias a áreas e ambientes mais distanciados 

da vida da Igreja. Estabelecer um cronograma de visitas, de modo que se possa 

acompanhar o amadurecimento das pessoas e estimular a formação de novas 

comunidades, sempre alicerçadas na Palavra, no Pão e na Caridade. Evitar realizar 

visitas únicas ou pontuais, destinadas apenas a apresentar a realidade eclesial já 

existente. 

193. Favorecer a missão e a comunhão pastoral entre as Igrejas que atuam nas grandes 

metrópoles brasileiras. Estabelecer caminhos paraa troca de experiência, reunindo 

bispos, mas também agentes de pastoral que lidam especialmente com os aspectos mais 

desafiadores. 

194. Dinamizar ainda mais as ações ad gentes com o intercâmbio além-fronteiras de 

discípulos e o revigoramento da experiência das Igrejas-Irmãs. Precisamos fortalecer a 

consciência missionária de tal modo que a missão ad gentes seja aprofundada, assumida 

e fortalecida nas Igrejas particulares e também em nível regional e nacional por meio de 

gestos concretos como: oração, ajuda financeira, envio de missionários e atenção 

especial aos que retornam. 

195. Considerar o investimento de tempo energia e recursos com os jovens uma prioridade 

pastoral histórica.58Formar acompanhadores de jovens, promover missões juvenis em 

vista da renovação de experiências de fé e de projetos vocacionais e abrir espaços para 

que os jovens criem novas formas de missão, por exemplo, nas redes sociais.59 

196. Investir na presença nos Meios de Comunicação Social, especialmente nas redes sociais, 

deve ser um constante desafio aceito pelas comunidades e vivenciado de modo 

testemunhal e missionário. As redes sociais “constituem uma extraordinária 

oportunidade de diálogo, encontro e intercambio entre as pessoas. A web e as redes 

sociais criaram uma nova maneira de comunicar-se”.60Como ponto de partida para 

falar sobre Jesus Cristo, elas devem apresentar a vida e o sentimento de pessoas e 

comunidades cristãs que, diante das intolerâncias e da ausência de fraternidade, sejam 

uma luz para todos que as acessem.  

197. Valorizar, urgentemente, como espaços missionários os hospitais, as escolas e as 

                                                
57 DAp, n. 366 e 370. 
58 XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS, Documento final, n. 119. 
59 ChV, n. 240, 241 e 246. 
60 XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS, Documento final, n. 87. 
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universidades, o mundo da cultura e das ciências, os presídios e outros lugares de 

detenção. Em espaços assim, a presença fraterna e orante é o ponto de partida para o 

anúncio e a formação de comunidades. 

198. Priorizar a pessoa como objetivo da ação missionária. A Cultura do Encontro deve ser o 

pano de fundo para a missão permanente. Percursos de acompanhamento espiritual, 

que contemplem cada um na sua individualidade, buscando sair da lógica das massas 

para entrar na dinâmica do Mestre, que se põe a caminho para estar com os 

desanimados discípulos que voltavam para Emaús (Lc 24, 13-35), escutando suas 

angústias e oferecendo-lhes a luz da Palavra e da Eucaristia, são também caminhos de 

uma autêntica missão. 

199. Implantar e aperfeiçoar os Conselhos Missionários em todos os níveis (paróquia, 

diocese e regional) deve ser uma meta perseguida por toda a Igreja no Brasil. Esses 

Conselhos sejam animadores e articuladores da acolhida e presença do espírito 

missionário em nossas comunidades por meio da programação, execução e revisão das 

ações missionárias.61 

200. “Promover as Pontifícias Obras Missionárias, organismo oficial da Igreja Católica, que 

trabalha para intensificar a animação, formação e cooperação missionária e tem como 

objetivo ‘promover o espírito missionário universal do Povo de Deus’”.62 

201. Acolher e concretizar as prioridades e projetos do Programa Missionário Nacional: 

formação, animação missionária, missão ad gentes e compromisso social e profético. 

202. Olhar a Amazônia como um dom de Deus e, por isso mesmo, como uma 

responsabilidade para todos os brasileiros, mais imediata para os que lá se encontram, 

na certeza, porém, de que somos todos corresponsáveis. 

203. Valorizar a dimensão mariana e outras formas de piedade popular na evangelização e 

missionariedade da Igreja, considerando que Maria foi a primeira missionária, que 

animou os discípulos na comunidade primitiva, com sua presença, fé e esperança. em 

vão vigia aquele que a guarda” (Sl 127,1). 

                                                
61 RM, n. 84. 

62Cooperatio Missionalis, n. 5. 


