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Proposta de Pauta

1) Palavra de Dom Aristeu 

2) 4ª ADE – Trabalho das Equipes Motivadoras

- Envio dos nomes dos delegados – 31/10 

- Hospedagem e programação

- CDE ampliado – 28 de setembro – Luz. 

- Outros encaminhamentos

- Presença: 14 e 15 de dezembro 

3) Indicação: coordenador diocesano de evangelização  



4) Tríduo e Novena de Natal (Lista) 

5) Encontros formativos 2019 

- 175 Anos do Apostolado da Oração (27/10)

- Encontro da Pastoral dos Surdos (24/11)

- Seminário Diocesano da CF 2020 (24/11) 

6) Anuário Diocesano 2020 

- Envio do calendário até (31/10)

- Plataforma digital 

7) 40 Anos da Ordenação de Dom Aristeu – 17 de Outubro

8) Comunicado dos Assessores 

- Formação com Wiliam Damasceno

- Outros informes  



Esquema de apresentação 

Urgência

Apresentação

Memória da caminhada da Diocese de 

Luz em relação à urgência 

Motivações para se assumir essa urgência 

e como ela responde ao questionário 

vindo das paróquias 

Prioridades 

Pistas de Ação 



Urgências 

Igreja em Estado Permanente de Missão (Missão)

Igreja casa da iniciação à vida Cristã (Pão)

Animação Bíblica da Vida e da Pastoral (Palavra)

Igreja comunidade de comunidades (Eixo) 

Igreja a Serviço da vida plena (Caridade)



Apresentação da Motivação  

Apresenta as razões pastorais e teológicas que

justificam a motivação. Tais elementos partem

do VER das comunidades apresentado na

síntese dos questionários.

Sinaliza sua pertinência no contexto

evangelizador de nossas comunidades.

As urgências tornaram-se, ao longo do

processo, a metodologia de trabalho.

Os Pilares são associados a cada uma das

urgências



Memória da caminhada da Diocese de Luz 

em relação à urgência 

Apresenta o que já foi realizado no horizonte de 

cada urgência. 

Resgate da caminhada 

Identificação das Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e ameaças 

Espírito de continuidade e comunhão 



Motivações para que seja assumida 

determinada urgência e como ela responde 

ao questionário vindo das paróquias 

Explicita as razões que justificam a escolha 

deste caminho. 

Indicativo de reflexão e argumentação. 

Por onde começar ..



Prioridades 

Igreja em estado permanente de Missão

Prioridade 2:

Ir ao encontro de todos os fiéis onde eles 

se encontram para fazê-los participantes ativos.

“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda 

criatura.” Mc 16,15

Prioridade 2:

Formação missionária.

“Porque meu povo se perde por falta de conhecimento, 

porque tens rejeitado a instrução.” Os 4,6.

Prioridade 3:

Espiritualidade Missionária  

Força para exercer a missão

“Por consequência meus amados irmãos, sede firmes e 

inabaláveis. Aplicando-vos cada vez mais a obra do 

Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em 

vão.”1 Cor 15,58



Prioridades 

Igreja casa da Iniciação à Vida Cristã 

Prioridade 1:

Encontros com Jesus, 

a partir da Palavra. 

“Vinde ver, não será ele o Cristo?” 

Jo 4,29

Prioridade 2: 
Catequese com adultos 

“A vida cristã é um projeto de vida” 

Doc. 107 n. 5

Prioridade 3:

Espiritualidade litúrgica 

“O mergulho no mistério de Deus, 

orienta todo processo iniciático” 

Doc. 107, n. 80



Prioridades 

Animação Bíblica da Vida e da Pastoral

Prioridade 1:   

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS LEIGAS: 

Criar oportunidades de formação para as lideranças 

leigas diocesanas, referentes à Bíblia e aos 

documentos da Igreja que lhe forem pertinentes. 

Prioridade 2: 

DESENVOLVIMENTO DA ESPIRITUALIDADE COMUNITÁRIA

Criar oportunidade de iniciação e desenvolvimento 

da espiritualidade paroquial, através do exercício 

constante e permanente da leitura e oração bíblica.

Prioridade 3:

ANÚNCIO PERMANENTE DA PALAVRA 

Criar oportunidades de divulgação da Palavra pelos 

meios disponíveis para o mundo urbano



Prioridades 

Igreja comunidade de 

comunidades

Prioridade 1:

Formar e/ou estruturar as 

Comunidades

Prioridade 2: 

Missão

Prioridade 3:

Iniciação à vida Cristã



Prioridades 

Igreja a serviço da Vida Plena

Prioridade 1:

Caridade e Justiça Social

Prioridade 2:

Protagonismo de leigos/as, 

discípulos/as missionários

Prioridade 3:

Pastoral familiar



Prioridades 

1 Ir ao encontro de todos os fiéis onde eles se encontram para fazê-los participantes ativos.

2 Formação missionária

3 Espiritualidade Missionária  Força para exercer a missão

4 Encontros com Jesus,  a partir da Palavra. 

5 Catequese com adultos 

6 Espiritualidade litúrgica 

7 Formação de lideranças leigas 

8 Desenvolvimento da espiritualidade comunitária

9 Anúncio permanente da Palavra 

10 Formar e/ou estruturar comunidades 

11 Missão

12 Iniciação à vida cristã 

13 Caridade e Justiça Social 

14 Protagonismo dos Leigos(as) discípulos(as) Missionários (as) 

15 Pastoral Familiar 



Pistas de Ação 



Igreja em Estado Permanente de Missão 

1. Investir nas comunidades para que 

sejam missionárias, usando todos os 

canais para evangelizar. Aquisição de 

uma rádio para que seja um canal 

direto de missão permanente, 

formando uma equipe de trabalho 

composta de padres e leigos.

2. Providenciar que as pastorais, 

movimentos, serviços, conselhos 

sejam missionários com ênfase no 

acolhimento e acompanhamento dos 

adolescentes e jovens. Buscar 

também aqueles que estão afastados, 

enfermos, hospitalizados, 

encarcerados e  estudantes 

universitários afastados da igreja. 

3. Formar uma equipe missionária  

diocsana, forânea e paroquial.

1. Criar  uma equipe diocesana e 

forânea itinerante que visite e forme 

equipes missionárias paroquiais.

2. Buscar e valorizar os subsídios de 

formação oferecidos pela CNBB.

3. Apresentar a dimensão da 

missionariedade em todos os 

materiais usados em serviços, 

movimentos, pastorais, conselhos e 

entidades.

1. Promover retiro bíblico 

catequético para todos os 

seguimentos da igreja.

2. Valorizar Jesus Eucarístico,

motivar as pessoas a  participarem da 

Adoração ao Santíssimo Sacramento 

com a proposta de material 

direcionado.

3. Formar grupos de oração pelas 

Vocações Sacerdotais  e Sacerdotes. 

Prática da caridade pastoral. Ex. 

Apostolado da Oração.



Igreja Casa da Iniciação a vida Cristã 

1 Elaborar encontros, a partir do 

Evangelho de São Marcos, apresentando 

quem é Jesus Cristo, usando de Círculos 

Bíblicos, de forma popular e orate. “E vós, 

quem dizeis que eu sou?” - (Mc 8, 29).

2 Elaborar encontros com Jesus, nos 

evangelhos, mostrando, a partir deles, os 

elementos para a iniciação à vida cristã 

hoje. “Senhor, dá-me dessa água, para que 

eu não tenha mais sede” - (Jo 4, 15).

3 Elaborar encontros, a partir dos Atos 

dos Apóstolos, como espelho para as 

nossas comunidades, no que se refere 

ao amor, ensino, partilha e oração. “A 

multidão dos féis era um só coração e 

uma só alma” - (At 4,32).

1 Formar todos os agentes de pastoral 

sobre o valor da catequese com adultos, 

descobrindo que, com adultos se faz 

catequese adulta. “Ou educamos na fé, 

colocando as pessoas realmente em 

contato com Jesus Cristo e convidando-as 

para o seu seguimento, ou não 

cumpriremos nossa missão 

evangelizadora” - Doc.107, n.116.

2 Elaborar o roteiro diocesano para 

catequese de iniciação à vida cristã, com 

adultos, considerando as adaptações 

necessárias que garantam o processo 

adequado a cada situação. Dá-me de 

beber” - Jo 4,7.

3 Organizar um roteiro, para pais e 

padrinhos de Batismo, que contemple o 

processo catecumenal, segundo a 

proposta da iniciação à vida cristã, 

oferecendo formação para todos os seus 

agentes. “A iniciação à vida cristã é 

uma urgência que precisa ser assumida 

com decisão, coragem e criatividade” -

Doc. 107 n. 69.

1 Realizar momentos celebrativos, no 

desenvolvimento de todas as prioridades. 

“O Mistério é experimentado apenas pelos 

iniciados” - Doc. 107 n. 85.

2 Aproveitar das celebrações dos 

sacramentos, especialmente da Eucaristia, 

Batismo e Crisma, tornando-os momentos 

especiais de introdução do iniciando ao 

Mistério. “Na incorporação ao Mistério 

pascal de Cristo, se vive a essência da 

iniciação à vida cristã” - Doc. 107 n. 97

3 Utilizar da piedade popular – Novena 

de Natal, momentos marianos, festas do 

padroeiro, reza do terço etc., como 

momentos fortes de expressão religiosa. 

“Uma igreja mistagógica e materna 

volta seu olhar para Maria, a Mãe do 

Evangelho vivente” - Doc. 107 n. 113.



Animação Bíblica da vida e da Pastoral 

1 Criar uma estrutura de Formação Bíblica 

Diocesana para a Animação das Pastorais, 

composta de Coordenador e Equipe, que 

trabalhe conteúdo e interpretação dos textos 

bíblicos. (Objetivo: formar multiplicadores e 

oferecer suporte às paróquias)

2 Realizar cursos de formação bíblica, 

ocasionais e permanentes, para todas as 

lideranças de Pastorais, Ministérios e demais 

serviços nas Paróquias.(Objetivo: ofertar e 

garantir boa formação Bíblica às lideranças)

3 Elaborar um Projeto Pedagógico Bíblico 

para dar apoio aos diversos movimentos e 

serviços paroquiais que atuam com jovens. 

(Objetivo: ofertar e garantir o despertar e a 

formação de lideranças jovens em sua 

própria linguagem)

1 Criar pequenos grupos bíblicos nas 

paróquias – Círculos Bíblicos, Células ou 

semelhantes – visando disseminar a leitura 

da Palavra e sua vivência pelos paroquianos, 

com estrutura compatível de suporte e 

acompanhamento; (objetivo: reunir os 

paroquianos para lerem e meditarem a 

palavra em comunidade, provocando o 

conhecimento e a intimidade com Cristo)

2 Criar roteiro de reuniões para as lideranças 

das Pastorais, Ministérios e demais serviços 

da paróquia, em sintonia com o Ano 

Litúrgico; (Objetivo: criar, nas lideranças, a 

consciência bíblica de cada tempo 

celebrativo do Calendário Litúrgico, de 

forma coordenada e participativa entre as 

pastorais )

3 Enriquecer a diversidade das práticas 

populares da “reza do terço”, estimulando a 

leitura e meditação da passagem bíblica 

correspondente a cada mistério e, se 

necessário, criando roteiros de subsídio.  

(Objetivo: disseminar e disciplinar a prática 

da leitura bíblica e da oração, tornando-as 

um hábito pessoal e comunitário)

1 Criar equipe Diocesana especializada em 

divulgação da Palavra pelas Midias sociais; 

(Objetivo: potencializar a evangelização com 

a força e a penetração das mídias sociais no 

mundo urbano)

2 Criar Equipe Bíblica Paroquial de visitação 

domiciliar visando disseminar a Palavra, 

incluindo doações de Bíblias e suporte à 

leitura/interpretação; (Objetivo: atingir os 

afastados e os não cristãos, levando presença 

amorosa e criando proximidade com 

vizinhos)

3 Criar roteiro específico para o mês da 

Bíblia, de forma a leva-la a todas as mídias 

possíveis no âmbito da Diocese (televisiva, 

impressa, falada, etc.) (Objetivo: Criar nova 

dinâmica para o Mês da Bíblia, de forma a 

torná-lo o mais importante do ano litúrgico 

nas paróquias, envolvendo todas as pastorais, 

ministérios e demais serviços).



Igreja Comunidade de Comunidades

1 Organizar a 

Comunidade, através de 

grupos de reflexão (ex. 

circulo bíblico, células 

Católicas, entre outros)

2 Formação de agentes de 

evangelização

3 Instrumentalizar os 

CCEs

1 Formar equipes 

missionárias

2 Despertar o espírito 

missionário 

3 equipe pastoral da 

visitação

1 Valorizar os momentos 

celebrativos

2 Despertar para uma 

conversão pessoal e 

pastoral 

3 Redimensionar a ação 

catequética ( crianças, 

jovens, adultos)



Igreja a serviço da Vida Plena 

1 Consolidar e expandir a 

Cáritas Diocesana no território 

da Diocese

2 Investir decididamente na 

formação de agente em apoio 

ao desenvolvimento das 

pastorais sociais (da criança, 

da sobriedade, carcerária, fé e 

política, etc).

3 Garantir a presença de 

representantes das Paróquias 

nos espaços de  construção e 

controle das políticas públicas.

1 Criar o Conselho Diocesano 

de Leigos/as

2 Estruturar e oferecer, em 

modalidades diversas, cursos 

de teologia, inclusive doutrina 

social da Igreja.

3 Criar oportunidade formal no 

cotidiano das paróquias, para 

cultivo da espiritualidade cristã 

(recolhimento e leitura orante

da Palavra de Deus).

1 Adotar a Pastoral Familiar 

como eixo estruturador da 

evangelização na Paróquia.

2 Pastoral Familiar conforme 

as diretrizes da Comissão 

Nacional da Pastoral Familiar.

3 Motivar a família para a 

missão cristã na comunidade.



Próximos Passos ...

CDE ampliado – 28/09

Delegados – 31/10 

Programação 

Regimento 

Vigários Forâneos 

Infraestrutura 

Encaminhamentos 





Programação da 4ª ADE 
 Sexta-feira – 13 de Dezembro: Acolhida de quem chegar às vésperas. 

 Sábado – 14 de Dezembro 

8h: Acolhida e credenciamento. 

9h: Inícios dos trabalhos (Oração inicial) 

10h: Abertura, leitura e aprovação do Regimento. 

10h30: Memória da caminhada. 

 - 10h45: Apresentação das urgências. (10 minutos para cada equipe motivadora.) 

 - 12h: Almoço  

 - 13h45: Animação 

 - 14h: Trabalho de Grupo (Escolha da prioridade – os grupos indicam duas – aprova 
uma em plenário) 

 - 15h: Mini Plenário (Escolha de duas prioridades)

 - 16h: Café

 - 16h30: Grande Plenário e definições 

 - 18h: Ida para as comunidades

 - 19h: Celebração da Missa e Confraternização das Comunidades. 

 - 21h: Ida para as famílias



Programação da 4ª ADE 

Domingo – 15 de Dezembro 

- 7h: Café nas famílias 

- 8h: Oração da manhã

- 8h30: Trabalho (Escolha das pistas de ação – Duas 

pistas de ação)

- 9h15: Mini Plenário (Duas Pistas de ação) 

- 10h: Café

- 10h30: Grande Plenário (Pistas de ação, objetivo 

geral, lema - Encerramento) 

- 12h: Rito de Envio  

- 12h30: Almoço e encerramento 



Regimento
Capítulo III – Participantes da Assembleia.

Art. 3 – São participantes da Assembleia:

I. Com direito a voto:

a) O Bispo Diocesano; 

b) Todos os Padres e diáconos provisionados a serviço da Diocese; 

c) Uma representante de cada comunidade religiosa feminina, atuante na Diocese; 

d) Os membros do CDE. 

e) Dois delegados de cada paróquia, escolhidos através do conselho paroquial de 
evangelização. 

II. Sem direito a voto: 

a) Todos os seminaristas.

b) Os assessores e observadores indicados pelo Secretariado de Pastoral e pelo bispo.

c) De três a cinco representantes de cada uma das equipes motivadoras. 

d) Os padres e bispos nãos incardinados, mas a serviço da Diocese.

 §1º - O bispo diocesano poderá incluir outros participantes com direito a voto, bem como 
outros convidados e assessores. 

 § 2º - Além dos dois delegados cada paróquia indicará dois suplentes para eventual 
substituição dos delegados.



Apresentação das 

Novas DGAE 
da Igreja no Brasil 

Piumhi, 23 de setembro de 2019



Nosso Caminho 

1) Cenário Eclesial 

2) Breve visão de conjunto das DGAE



O que você,

ESPERA das novas 

DGAE?

Onde e como 

elas podem te 

ajudar?





ALGUMAS CHAVES 

INTERPRETATIVAS

As novas Diretrizes foram pensadas 

em chave de continuidade com um 

processo iniciado há décadas. No 

âmbito da ação evangelizadora, esta 

nova relação tem sido marcada por 

um conjunto de expressões, tais como 

Nova Evangelização, Duc in 

altum, Conversão Pastoral. 



Três documentos podem ser considerados 

como indispensáveis para expressar essa 

realidade. O primeiro é Novo Millennio

Ineunte; em segundo lugar o Documento 

de Aparecida, que, em seu número 34, 

manifesta com clareza o fato de estarmos 

vivendo uma mudança de época, uma 

verdadeira mudança de era, expressão que 

acena a radicalidade das transformações do 

mundo. 



O terceiro documento é o Motu 

Próprio do Papa Bento XVI 

Porta Fidei,

por meio do qual era proclamado o 

Ano da Fé e criado o Pontifício 

Conselho para a promoção da Nova 

Evangelização.

Nesse documento, podemos ler:



“Não podemos aceitar que o sal se torne 

insípido e a luz fique escondida (cf. Mt 5, 13-

16). Também o homem contemporâneo 

pode sentir de novo a necessidade de ir 

como a samaritana ao poço, para ouvir 

Jesus que convida a crer n’Ele e a beber na 
sua fonte, donde jorra água viva (cf. Jo 4, 

14). Devemos readquirir o gosto de nos 

alimentarmos da Palavra de Deus, 
transmitida fielmente pela Igreja, e do Pão 

da vida, oferecidos como sustento de 

quantos são seus discípulos (cf. Jo 6, 51). 



De fato, em nossos dias ressoa ainda, com a

mesma força, este ensinamento de Jesus:

«Trabalhai, não pelo alimento que desaparece,

mas pelo alimento que perdura e dá a vida

eterna» E a questão, então posta por aqueles

que O escutavam, é a mesma que colocamos
nós também hoje: «Que havemos nós de fazer

para realizar as obras de Deus?» (Jo 6, 28).

Conhecemos a resposta de Jesus: «A obra de

Deus é esta: crer n’Aquele que Ele enviou» por

isso, crer em Jesus Cristo é o caminho (...)”

(Porta Fidei N 3) 



“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 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”.         

Bento XVI 
11 de outubro de 2011



Ano da Fé 
(11 de outubro de 2012) 

Paulo VI – Ano da Fé

22/02/1967 a 30/06/1968

Bento XVI (11/10/11)“Será um momento

de graça e de empenho para uma

sempre mais conversão a Deus, para

reforçar a nossa fé Nele e para

anunciá-lo com alegria ao homem do

nosso tempo”



A categoria de urbanização é utilizada no documento

para expressar essa mudança. Com seus valores e limites,

esta categoria ajuda na compreensão do que está

ocorrendo com o mundo e com o Brasil.

Ela é utilizada sob a ótica cultural, como uma

mentalidade que se forja e interage com todos os

fenômenos sociais e eclesiais. Esta categoria nos ajuda a

compreender que estamos diante de uma nova

mentalidade, que é global, ainda que em níveis

diferentes de afetação, e com a qual necessitamos

dialogar.



Sínodo: 7 a 28 de outubro de 2012

A nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã

50 anos de abertura do Concílio

“A Assembleia sinodal que se abre hoje é dedicada a essa

nova evangelização, para ajudar essas pessoas a terem um

novo encontro com o Senhor, o único que dá sentido

profundo e paz para a nossa existência; para favorecer a

redescoberta da fé, a fonte de graça que traz alegria e

esperança na vida pessoal, familiar e social. Obviamente,

esta orientação particular não deve diminuir nem o impulso

missionário, em sentido próprio, nem as atividades ordinárias

de evangelização nas nossas comunidades cristãs.”

(Bento XVI) 



No início do novo milênio quando se encerra o 

Grande Jubileu, em que celebramos os dois mil 

anos do nascimento de Jesus, e um novo 

percurso de estrada se abre para a Igreja,

ressoam no nosso coração as palavras com que 

um dia Jesus, depois de ter falado às multidões a 

partir da barca de Simão, convidou o Apóstolo a 

« fazer-se ao largo » para a pesca: « Duc in 

altum » (Lc 5,4). Pedro e os primeiros 

companheiros confiaram na palavra de Cristo e 

lançaram as redes. 



Assim fizeram e apanharam uma 

grande quantidade de peixe 

(Lc 5,6). Duc in altum! 

Estas palavras ressoam hoje aos 

nossos ouvidos, convidando-nos a 

lembrar com gratidão o passado, a 

viver com paixão o presente, abrir-
se com confiança ao futuro: « Jesus 

Cristo é o mesmo, ontem, hoje e 

sempre » (Hb 13, 8).
(6 de janeiro de 2001 - São João Paulo II – NMI - N1)



O que você,

ESPERA das novas 

DGAE?

Onde e como 

elas podem te 

ajudar?



11 de 

Fevereiro de 

2013



Ponciano – 235 / Celestino – 1294/Gregório XII – 1415/ Bento XVI - 2013 



(...) uma decisão de grande importância para a vida

da Igreja. Depois de ter examinado repetidamente a

minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza

de que as minhas forças, devido à idade avançada, já

não são idôneas para exercer adequadamente o

ministério petrino. Estou bem consciente de que este

ministério, pela sua essência espiritual, deve ser

cumprido não só com as obras e com as palavras, mas

também e igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no

mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado

por questões de grande relevância para a vida da fé,

para governar a barca de São Pedro e anunciar o

Evangelho, é necessário também o vigor quer do

corpo quer do espírito;



vigor este, que, nos últimos meses, foi 
diminuindo de tal modo em mim que tenho 

de reconhecer a minha incapacidade 
para administrar bem o ministério que me foi 

confiado. (...) Caríssimos Irmãos, 
verdadeiramente de coração vos agradeço 

por todo o amor e a fadiga com que 
carregastes comigo o peso do meu ministério, 

e peço perdão por todos os meus defeitos. 
quero servir de todo o coração, com uma 

vida consagrada à oração, 

a Santa Igreja de Deus.

Vaticano, 10 de Fevereiro de 2013.BENEDICTUS PP XVI



13 de

Março 

de 2013



24 de 

Novembro de 

2013
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Sobre o anúncio do Evangelho 

no mundo atual

Um convite aos fiéis cristãos: 

Anunciar o Evangelho no mundo atual. 

Para isso é preciso: Iniciar uma nova etapa evangelizadora.

Marcas desta nova etapa: A alegria do Evangelho que 

enche o coração e a vida inteira de quem se encontra com 

Jesus.

Para tanto, indica caminhos para o 

percurso da Igreja nos próximos anos.
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O caminho não escolhe os pés.

Mas os pés escolhem o caminho.



Sobre o anúncio do Evangelho 
no mundo atual

Fonte da ação Evangelizadora: 

- Deixar que Deus nos conduza para 

além de nós mesmos. 

- Acolher o amor que lhe devolve o

sentido da vida.

- Comunicá-lo aos outros.
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a) A reforma da Igreja em

Saída Missionária.

b) As tentações dos agentes pastorais.

c) A Igreja vista como a totalidade do Povo de Deus que
evangeliza.

d) A homilia e a sua preparação.

e) A inclusão social dos pobres.

f) A paz e o diálogo social.

g) As motivações espirituais para o compromisso missionário.”



Evangelii Gaudium – N 24 

A Igreja “em saída” é a comunidade de 
discípulos missionários 

que “primeireiam”, 

que se envolvem, 

que acompanham, 

que frutificam e

festejam.



Gaudete et exultatae – N 136.

É verdade que precisamos abrir a porta a Jesus

Cristo, porque Ele bate e chama (Ap 3,20). Mas,

pensando no ar irrespirável da nossa

autorreferencialidade, pergunto-me se, às vezes,

Jesus não estará já dentro de nós, batendo para
que o deixemos sair. No Evangelho, vemos como

Jesus “percorria cidades e povoados

proclamando e anunciando a Boa-Nova do Reino

de Deus” (Lc 8,1). Mesmo depois da ressurreição,

quando os discípulos partiram para toda a parte,

“o Senhor os ajudava” (Mc 16,20). Esta é a

dinâmica que brota do verdadeiro encontro.
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PROCESSO de preparação das DGAE 2019-2023:

O processo teve início na 56 AG (2018). Aqui apareceram as

primeiras sugestões ao texto. Também a preparação das

Novas Diretrizes foi tema de reflexão em dois Conselhos

Permanentes: junho e novembro de 2018.

A Comissão das Novas Diretrizes reuniu-se em agosto e

dezembro de 2018 para preparar o texto – Uma primeira versão:

10.01.2019 e segunda versão: 15.03.2019 enviadas às Igrejas

Particulares. Novas contribuições chegaram.

Reações, emendas e aprovação final total foram realizadas 

na 57ª Assembleia Geral da CNBB (1 a 10/05/2019).



Proposta:

Comunidades 

Eclesiais 

Missionárias

Linguagem:

Casa

Porta

Pilares



Por quê?

Síntese

de uma caminhada 
pastoral de algumas 

décadas



Por quê?

Responder 

aos desafios 

trazidos pela 

mudança de época.



Caminhada pastoral:

Vaticano II  Aggiornamento

Atualmente  Recolher e articular as 

experiências

Fim da cristandade, enquanto um

tipo de articulação entre a fé e a

cultura (ocidental)



Caminhada pastoral:

Nova Evangelização

Águas mais profundas

Conversão pastoral

Missão Permanente

Recomeçar a partir de 
Jesus Cristo

Igreja em saída

Periferias 
existenciais

Primeirear

Hospital de 
campanha



Urbano?

= Mentalidade (cultura) 

> Cidades

Global

Gradual

Mutante 28
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Em resumo:
Transformações 

estruturais profundas



Reconfiguração 

da vida e, nela, 

da ação evangelizadora.



Direção:

Uma Igreja missionária!

Redescoberta da dimensão 

paradigmática da missão.

Reconfiguração da dimensão 

programática da missão.



Núcleo:

Jesus Cristo 

na Igreja



Por quê?

1.Encarnação Interação com 
novos momentos histórico-
culturais

2.Mundo plural  Muitas formas 
de compreender Jesus Cristo e 
a Igreja



DGAE SÉC. XXI:

As urgências:

1.Estado permanente de missão

2.Animação bíblica da vida e da pastoral

3. Iniciação à vida cristã

4.Comunidade de Comunidades

5.Serviço à vida plena



DGAE SÉC. XXI:



DGAE 2019-2023:

Juntar, integrar, articular, 

sintetizar...

Pressões externas  modelos e 

cobranças

Tensões internas  fragmentações 

e  escândalos
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Perfil da ação evangelizadora:

1) Encontro com Jesus Cristo na comunidade 
dos discípulos.

2) Da Igreja que se experimenta ao Cristo que 
não se conhece

3) Da Igreja pequena comunidade ao Cristo 
kenótico, misericordioso, relacional...

4) Fraternidade + querigma = serviço 
evangelizador



Comunidade ou Missão?

Cuidado com as leituras em chave 

de oposição:

 Comunidades sem missão

 Missão sem comunidade

O desafio da integração



Comunidades Eclesiais Missionárias

[141] É hora de assumirmos, com 

maior radicalidade, a proposta de 

descentralização e capilarização 

da experiência eclesial, gerando 

redes de comunidades. (DAp 172 e 372)
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Comunidades Eclesiais Missionárias

1. Laços humanos profundos

2. Cooperação de todos

3. Maior proximidade às pessoas, ao lugar onde 

vivem

4. Compromisso com o entorno: da vizinhança à 

sociedade

5. Resistência, resiliência, irradiação....
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Uma linguagem acessível:

1. Casa → relacionamentos primários, família

2. Porta → duplo movimento: acolher e enviar 
[141]

3. Pilares:

1) Palavra

2) Pão

3) Caridade

4) Ação Missionária
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O que você,

ESPERA das novas 

DGAE?

Onde e como 

elas podem te 

ajudar?



APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO

Capítulo 1: O ANÚNCIO DO EVANGELHO DE 

JESUS CRISTO

Capítulo 2: OLHAR DE DISCÍPULOS 

MISSIONÁRIOS

Capítulo 3: A IGREJA NAS CASAS

Capítulo 4: A IGREJA EM MISSÃO

CONCLUSÃO



As DGAE 2019-2023 estão estruturadas a partir da imagem

da comunidade/igreja como “casa”. O eixo é a Comunidade

Eclesial Missionária, sustentada por “quatro pilares”:

Palavra, Pão, Caridade e Missão.

Em cada um deles, as antigas urgências (que nos acompanham

desde as Diretrizes 2011-2015 e foram confirmadas em 2015-

2019) são reagrupadas e permanecem mostrando a sua

atualidade.

Palavra – Iniciação à Vida Cristã e Animação bíblica

Pão – Liturgia e Espiritualidade

Caridade – Serviço à vida plena

Missão – Estado permanente de missão



Objetivo Geral

EVANGELIZAR,

no Brasil cada vez mais urbano,

pelo anúncio da Palavra de Deus,

formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, 

em comunidades eclesiais missionárias,

à luz da evangélica opção preferencial pelos 

pobres, 

cuidando da Casa Comum

e testemunhando o Reino de Deus rumo à 

plenitude.



Capítulo 3:

A Igreja nas Casas





O que você,

ESPERA das novas 

DGAE?

Onde e como 

elas podem te 

ajudar?



O que as 

Novas 

DGAE 

esperam 

de nós?



O Que as DGAE esperam de nós? 

1) No cenário do tempo presente: (FOFA) 

a) Renovar as nossas forças missionárias.

b) Cumprir a tarefa de:

+ Anunciar a Palavra 

+ Promover a Paz 

+ Superar a violência

+ Construir pontes 

+ Oferecer Misericórdia e Esperança



O Que DGAE esperam de nós? 

Diante do desânimo e da indiferença 

somos desafiados:

+ Acreditar 

+ Viver  

+ Testemunhar 

FRATERNIDADE  

SOLIDARIEDADE  

COMPROMISSO COM OS POBRES
(Eis a nossa vocação para viver o tempo presente)



Mas como? Partindo de onde? 

Voltar-se para o Senhor! 

NELE e COM ELE

a)Compreender a realidade.

b)Discernir caminhos para cumprir 

a tarefa Missionária.



Comunidade Eclesial Missionária 

Ser Cristão implica viver em comunidade (At 4,32-33)

a)Como? 

- Estabelecendo vínculos fraternos

- Transbordando a alegria de viver em Cristo que é a 

Alegria do Evangelho

b) Iniciação a Vida cristã gera:

- Novos cristãos Missionários 

- Novas comunidades. (Locus – DGAE 131)

- Interpela a Sociedade (Profecia – DGAE 130)

(Chamando a conversão) 



O que as 

Novas 

DGAE 

esperam 

de nós?



Portanto 

AS DGAE querem colaborar para que se encontre um novo 

rumo para as pessoas e a sociedade. (LS 53) 

AS DGAE são UM CAMINHO para responder os 

desafios presentes.

Um certeza nos anima: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS! 



Atenção!

127: Nota importante

É necessário que os planos de pastoral
sejam cronologicamente elaborados para
períodos mais curtos, exatamente para
poder acompanhar e se adequar às
rápidas transformações em um mundo
cada vez mais urbano. Necessitam,
igualmente, ser capazes de dialogar com
as diversas realidades e visões nelas
presentes.



Nossa conversa:

1) Que desafios concretos vislumbramos
diante da proposta das atuais DGAE?

2) O que precisamos fazer para que a
proposta das comunidades eclesiais
missionárias seja efetivamente assumida
em nossa caminhada diocesana?

3) Em que sentido a proposta das
comunidades eclesiais missionárias afeta
especificamente o processo de realização
da 4ª ADE?



O caminho não 

escolhe os pés.

Mas os pés 

escolhem o 

caminho.



Reunião do 

Clero 

Piumhi, 23 de setembro de 2019


