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Comunidades 
Eclesiais 

Missionárias a 
serviço do 

Evangelho da 
Vida

Montes Claros MG, 8 de fevereiro de 2020



Discurso – 15/11/1958
(Terceira Reunião do CELAM)• Catolicismo latino-americano: 

extremamente importante para a vida de 
toda a Igreja e seus destinos futuros.

• têm força suficiente para permitir as mais 
felizes esperanças para o futuro.

• Para que elas possam ser realizadas com 
alegria, é indispensável que os pastores 

sagrados saibam como empregar os meios 
específicos que a situação exige.



Meios Específicos

1. Uma 
visão clara 

da 
realidade

.



2. Um plano de ação
aderente à realidade, 

de astúcia de 
propósito, racional na 
escolha dos meios a 

serem utilizados.



3. A execução corajosa do plano 
elaborado após um longo estudo: 

sem se deixar desarmar pelas 
dificuldades; sem desanimar pela 

lentidão do sucesso ou pelas 
decepções parciais; pronto para 

revisar os programas para adaptá-
los a situações alteradas ou corrigir 

defeitos; forte em comando, 
paterno em apoiar a coragem de 

seus anfitriões; confiando em Deus 
que dará a seus servos a força e a 
sabedoria necessárias para vencer 

suas batalhas



4. Uma colaboração 
ampla e cordial: podem 
investigar melhor seus 

aspectos juntos e 
fortalecer as 

possibilidades mútuas de 
solução.



Longo, e nem sempre fácil, é 
o caminho que você terá 

que percorrer

Sua união fraterna, em 
questões pastorais, em 

estudo e em ação, 
serão um incentivo e 

apoio.



"Lembrar com 
gratidão o passado, a 

viver com paixão o 
presente, abrir-se 
com confiança ao 

futuro."
(6 de janeiro de 2001 - São João Paulo II – NMI - N1)





Comunidades 
Eclesiais Missionárias 

a serviço do 
Evangelho da Vida.

"Onde dois ou mais 
estiverem reunidos 
em meu nome, ali 
estou eu no meio 

deles." 
Mt 18,20

Montes Claros MG, 8 de fevereiro de 2020



DGAE 
2019-
2023



Onde e como as 
DGAE podem nos 

ajudar?



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.



COMUNIDADE
S ECLESIAIS

MISSIONÁRIAS



ATENÇÃO!

LinguagemPrioridade ≠

Comunidades

Eclesiais

Missionárias

Casa

Porta

Pilares



Não confundir a 
prioridade com o 

modo de falar
delas



As 
comunidades 

eclesiais 
missionárias 

são a 
prioridade



O mundo está cada 
vez mais urbano

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.



"Onde dois ou 
três estiverem 
reunidos em 

meu nome, ali 
eu estarei, no 
meio deles."

(Mt 18,20)



Uma comunidade testemunha
do Ressuscitado!



Edificar e Viver em 
Comunidades Eclesiais 

Missionárias

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

Como?

- Estabelecendo vínculos 
fraternos

- Transbordando a alegria de 
viver em Cristo que é a 
Alegria do Evangelho



Pilares, porta e 
casa são 
imagens 

utilizadas para 
entender o estilo 

de vida, o que 
sustenta a vida 

das comunidades



Um exemplo





Qual



Igreja em saída



Ex 12,3-4

Falai assim a toda a 
comunidade de Israel: No dia 
dez deste mês, cada um tome 

um cordeiro para a casa 
paterna, um cordeiro para 

cada casa. Se para uma casa 
um cordeiro for demais, 

convidará também o vizinho 
próximo de sua casa, 

contando o número de 
pessoas. Calcularás o 

cordeiro de acordo com o 
que cada um comer.



Romanos 12, 1-
21

Os Serviços na Comunidade



Hebreus 13, 1-18
Comunidade Fraterna e verdadeiro culto



Comunidades 
Eclesiais Missionárias 
são:

1) Pequenas no número de 
pessoas

2) com vínculos humanos fortes,

3) sentido de pertença,

4) territoriais ou ambientais,

5) serviço evangelizador,

6) articuladas em rede.



24 de 
Novembro de 

2013



Evangelii Gaudium



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.



Evangelizar, Anunciar o Evangelho é 
um carisma na comunidade.

(At 21,8; Ef 4,11; 1Pd 4,17;Eclo 4,7*)

"Não tenhas medo, pequeno 
rebanho, pois agradou ao vosso Pai 

dar-vos o Reino. Vendei vossos bens e 
dai esmola. Fazei para vós bolsas que 
não se estraguem, um tesouro no céu 
que nunca se acabe, aonde não chega 

o ladrão, nem a traça corrói. Onde 
estiver o vosso tesouro, aí estará 

também o vosso coração.'"

(Lc 12,32-34)



Comunidades

• Se formam em ruas, condomínios, 
aglomerados, edifícios, unidades 
habitacionais, bairros populares, 
povoados, aldeias e grupos por 
afinidades;

• Pessoas que se reúnem, movidas pela 
fé em Jesus Cristo, para a escuta da 
Palavra, para viver a fé cristã numa 
sociedade de contrastes;

• vencem o anonimato e a solidão;
• promovem a mútua-ajuda;
• se abrempara a sociedade e o cuidado 

da Casa Comum.



Eclesiais:

 Encontro explícito com 
Jesus Cristo na 
comunidade de irmãs e 
irmãos.

 Iniciação à vida cristã e 
animação bíblica da vida 
e da pastoral [90]

 Resistência, resiliência, 
irradiação....



MISSIONÁRIAS

Transmitir Jesus Cristo às 
pessoas, à sociedade, às 
culturas.

Serviço e Anúncio

Ad gentes ao alcance das 
mãos

Visitas missionárias, Santas 
Missões Populares

Igrejas-irmãs e além-
fronteiras



O que dizem as 
Diretrizes?



[33] A conversão pastoral se apresenta como um
desafio irrenunciável ... e ... implica a formação
de pequenas comunidades eclesiais missionárias
nos mais variados ambientes.

[36] A formação de pequenas comunidades
eclesiais missionárias, como prioridade da ação
evangelizadora, oferece um referencial concreto
para a conversão pastoral.



[84] ... se formam em ruas, condomínios, 
aglomerados, edifícios, unidades 
habitacionais, bairros populares, 
povoados, aldeias e grupos por 
afinidades.

[84] Devem se configurar como uma
verdadeira rede...



[130] Abrir as portas para acolher
os irmãos e as irmãs é um sinal
profético em um mundo no qual
o individualismo, o medo da
violência e o predomínio das
relações virtualizadas, e no qual
os espaços físicos das casas se
tornam cada vez menores e
menos vivenciais. Nesse
contexto, ser comunidade é, em
si, profecia.



COMO FAZER?

Mapear e identificar as 
ausências

Não identificar sem mais 
território com pertença

Processos de visitas 
missionárias



Desafios

Passar da Igreja do vir para a 
Igreja do Ir

Superar a pastoral de 
conservação?

Nucleação: como começar? 
Visitas missionárias.

Território ou ambiente?

Fechamento das comunidades 
em si mesmas

Alimento das comunidades

O papel do presbítero

Serviços e Ministérios



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.



Pilar da Palavra:

Eram perseverantes em ouvir o 
ensinamento dos apóstolos.

(At 2,42)

O encontro com a Palavra muda a 
vida e dá sentido ao ser e agir 
cristão, corrigindo posturas, 
aderindo ao modo de ser, de 

pensar e de agir de Jesus Cristo.



A serviço do Evangelho da Vida



A comunidade nasce na vida

O que faz a planta nascer?





Levar esta fonte de vida que é 
a Comunidade

onde as pessoas estão!
O isolamento é uma das piores

formas de morte.



A serviço do 
Evangelho
da Vida –

Igreja
Samaritana



"A Assembleia de 
Pastoral é o 

Pentecostes da Igreja 
local. É a retomada do 

entusiasmo dos 
discípulos de Emaús, 

que após 
reconhecerem o 
Senhor, voltaram 

correndo à Jerusalém 
para anunciá-lo." 



A assembleia é mais uma 
oportunidade para renovarmos 

o nosso compromisso de 
vivermos como discípulos 

missionários de jesus Cristo 
numa Igreja misericordiosa, 

samaritana e profética a 
serviço da construção de uma 
sociedade justa e fraterna que 

é o sonho de Jesus.



Os pássaros esperam as estações.

As folhas, esperam o toque da terra.

As flores, esperam os beijos de seus 
donos.

As pedras, esperam as pedras.

Os galhos esperam os frutos.

A fumaça, espera o azul.

As colchas esperam os retalhos.

As cortinas esperam o vento.

O muro espera o gato.

A árvore espera a chuva.

O vizinho espera a boa notícia.



A casa espera a família.

Os tijolos esperam a tinta.

A floreira espera as mãos santas.

A colina espera a próxima 
paisagem.

O portão, espera quem vai chegar.

O caminho espera seus pés, meus 
pés.

Os pés de quem quiser.

O caminho, não sai do lugar.

Ele está.



O caminho não escolhe 
os pés.

Mas os pés escolhem o 
caminho.

Os pés esperam o 
desejo.

O desejo se entrega ao 
tempo.

O tempo não espera.

O tempo brinca, sem 
pressa.

(Paula Santisteban)
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Obrigado pela atenção.

Pe. Patriky Samuel Batista

SE/Sul – Quadra 801 – Conjunto B 
CEP 70.200-014

Brasília – DF

Tel: (61) 2103-8300 

(61) 9.8288.1919

(WhatsApp) 

campanhas@cnbb.org.br

campanhas.cnbb.org.br




