


Contexto 

• Centenário da carta apostólica 
Maximum Illud, de Bento XV; 

• Sínodo para a Amazônia. 
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Tema 

• Batizados e enviados: a Igreja de Cristo 
em missão no mundo. 
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Finalidade 

• Despertar em medida maior a 
consciência da missio ad gentes; 

• Retomar com novo impulso a 
transformação missionária da vida e 
da pastoral. 
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FUNDAMENTAÇÃO 
TEOLÓGICA 
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Missão é “Amor Fontal de Deus” 

•Pai 

Envia 

•Filho 

Envia 
• Igreja 



O envio para a missão é uma chamada 
inerente ao Batismo e diz respeito a todos 

os batizados. Assim, a missão é envio para a 
salvação que realiza a conversão do enviado 

e do destinatário: A nossa vida é uma 
missão, em Cristo! Nós próprios somos 

missão porque somos amor de Deus 
comunicado, somos santidade de Deus 

criada a sua imagem. A missão é, portanto, 
santificação, nossa e do mundo inteiro, 

desde a criação. 



Missio Ecclesiae 

A Igreja anuncia, celebra e ama, 
orientando-se para o exterior, num 
olhar missionário, de modo a poder 

continuar a ser verdadeiramente 
sacramento, ou seja, sinal e 

instrumento de salvação para todos. 



Metas 

• Fazer com que as Igrejas locais se abram 
ao horizonte da missão; 

• Compreender que existem “outros” a 
serem encontrados; 

• Inserir nos planos pastorais a animação e 
cooperação missionária; 

• Renovar as estruturas; 

• Despertar vocações missionárias. 
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Como renovar as estruturas? 

Reencontrar a ligação intrínseca entre 
missão e salvação cristã (cf. AG, 7) 

Recuperar a relação com o mundo (GS – 
Jo 3,16) 

Necessidade de conhecer e experienciar 
Jesus integral sacramentalmente 



Necessidade de conhecer e experienciar Jesus 
integral sacramentalmente 

O Batismo e o Crisma como imersão e identificação pneumatológica com o 
Mistério Pascal; 

A Eucaristia como forma de comunhão, de verdadeira e corpórea unidade de 
Deus em Cristo com a nossa humanidade na ordem do sacrifício e da oblação; 

O Matrimônio como unidade sacramental de Deus com a sua criatura, de Jesus 
Cristo com a sua Igreja;  

A Reconciliação e a Unção dos Enfermos como verdadeira libertação do 
pecado e recriação da vida plena;  

A Ordem como ministério ao serviço da forma eucarística do mundo e da 
humanidade redimida. 



AÇÕES CONCRETAS 



COMIDI 

ARQUIMOC 

PARÓQUIA 
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Realização COMIDI 

• Reunião com os comunicadores 
católicos; 

• Semana da visitação: 
– Padres: 24/10 – Paróquia São José 

Carpinteiro e Maria de Nazaré; 

– Diáconos:  26/10 – Hospitais; 

– Seminaristas: 19/10 – Paróquia Sagrada 
Família; 

– Religiosos(as): ??. 
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Realização Arquidiocese 

• Lançamento arquidiocesano e envio: 
29/09 – 17h – Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus (Jardim Panorama); 

• Reunião CONARPA para ressonância em 
vista da Assembleia Arquidiocesana 
(09/11). 
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Realização Paroquial 

• Abertura em todas as capelas (01/10); 

• Vigília motivada por jovens (19/10 – das 
19h às 21h); 

• Arquidiocese em vigília (24h de oração); 

• Visita às instituições de ensino; 

• Temas missionários para as festas de 
padroeiros; 

• Semana de visitação; 
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Realização Paroquial 

• Celebração do Dia do Batismo (06/10); 

• Assembleias com apresentação das 
ressonâncias do MME (31/10); 

• Implantação dos COMIPAs, GAMs e 
fortificação dos que já existem. 
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MATERIAL DISPONIVEL 
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Roteiros 
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Camisa 
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“ 
Crise da missão é uma crise 

da fé! 
(Redemptoris Missio, S.JPII) 


