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• Aplicação das Novas Diretrizes da Ação 
Evangelizadora da Igreja do Brasil

• Projeto Estar com o Senhor – Caminho do 
Discipulado

• A Comunidade dos Discípulos Missionários



• 232 páginas 
divididas em:

– Apresentação

– Cinco capítulos. 

PONTIFICADO DO PAPA FRANCISCO
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• A experiência de Deus toca o coração e ninguém 
jamais esquece (EG, 13):

Foco da Exortação

Os Apóstolos nunca mais 
esqueceram o momento em que 

Jesus lhes tocou o coração: “Eram 
às quatro horas da tarde” (Jo 1, 39).

Gera a alegria que ninguém 
poderá nos tirar (Jo 16, 22).



• O Papa adverte: Há cristãos que parecem ter
escolhido viver uma Quaresma sem Páscoa (EG,

5 e 6).

– Vê no desânimo e no egoísmo uma ameaça a fé:
Desenvolve-se a psicologia do túmulo, que pouco
a pouco transforma os cristãos em múmias de
museu. Desiludidos com a realidade, com a Igreja
ou consigo mesmos, vivem constantemente
tentados a apegar-se a uma tristeza melosa, sem
esperança, que se apodera do coração como “o
mais precioso elixir do demônio” (EG, 83).

Foco da Exortação



• Papa nos diz para não deixar que nos roubem a 
alegria e a esperança:

- “Nos tempos atuais, [...] devemos discordar desses 
profetas de desgraças, que anunciam 
acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse 
iminente o fim do mundo... Quem começa sem 
confiança, perdeu de antemão metade da batalha e 
enterra os seus talentos”. (EG, 84 e 85).

- Consequentemente, um evangelizador não deveria 
ter constantemente uma cara de funeral (EG, 10).

Foco da Exortação



• Quanto ao método: passar “de uma pastoral de 
conservação para uma pastoral missionária” (EG, 15).

• Rever as estruturas (EG,27).

• Descentralização do poder e transparência 
administrativa (EG, 16 e 32).

Propostas



CAPÍTULOS

• Capítulo I: A transformação missionária da 
Igreja (19-49)

• Capítulo II: Na crise do compromisso 
comunitário (50-109)

Capítulo III: O anúncio do Evangelho (110-175)

• Capítulo IV: A dimensão social da Evangelização
(176-258)

• Capítulo V: Evangelizadores com Espírito (259-
288)

•



A MISSÃO DA IGREJA É EVANGELIZAR

Evangelizar 

Boa Nova, Boa Notícia 

Jesus

Jesus é a Salvação.



• Na relação com o mundo, que o cristão sempre dê 
razão da sua própria esperança, não como um 
inimigo que aponta com o dedo e condena (EG, 
271). 

• Somos incentivados a vencer “o mal com o bem” 
(Rm 12,21), sem nos cansarmos de “fazer o bem”.

•

•
»

O EVANGELHO DA ALEGRIA



SÍNODO: FAMÍLIA E EVANGELIZAÇAO – 2014-
2015



Objetivo Geral:

“Evangelizar com alegria, celebrando a fé viva 
em nossas comunidades eclesiais de base, 
perseverando na Comunhão Fraterna, na Palavra 
de Deus, na Oração e na Eucaristia, motivando a 
ação dos discípulos missionários de Jesus Cristo, 
para que todos tenham vida, rumo ao Reino 
definitivo”.

ASSEMBLEIA DIOCESANA - 2014



“Evangelizar com alegria, celebrando a fé viva 
em nossas comunidades eclesiais de base, 
perseverando na Comunhão Fraterna, na Palavra 
de Deus, na Oração e na Eucaristia, motivando a 
ação dos discípulos missionários de Jesus Cristo, 
para que todos tenham vida, rumo ao Reino 
definitivo”.

Objetivo Geral:



• PALAVRA DE DEUS

1 - Promover a Palavra de Deus em todos os níveis 
de formação da Diocese.

2 - Fomentar a participação nos Círculos Bíblicos 
como caminho de animação bíblica de toda 
pastoral.  

PROPOSIÇÕES DA ASSEMBLÉIA 
DIOCESANA



• PALAVRA DE DEUS

3 - Propiciar uma catequese mais bíblica e litúrgica 
que favoreça a uma efetiva Iniciação à vida cristã.

Estratégias:

• Elaborar material adequado para tal fim, que seja 
lúdico, mistagógico e catequético.

PROPOSIÇÕES DA ASSEMBLÉIA 
DIOCESANA



COMUNHÃO FRATERNA

1 - Trabalhar a formação na Doutrina Social da Igreja 
em vista de maior atuação da Igreja nas questões 
sociais.

2 - Fomentar a participação ativa da comunidade 
eclesial de base nas políticas públicas em vista da 
promoção humana.

3 - Motivar a devolução consciente do dízimo e sua 
devida aplicação nas dimensões: religiosa, 
missionária e social.

PROPOSIÇÕES DA ASSEMBLÉIA 
DIOCESANA



• EUCARISTIA E O DOMINGO

1 - Incentivar a participação na Eucaristia destacando a 
compreensão do mistério celebrado.

2 - Trabalhar a vivência da Eucaristia em seus 
desdobramentos na missão e serviço aos irmãos.

3 - Trabalhar o sentido da Eucaristia como alimento da fé 
do discípulo missionário superando ideias reducionistas.

Estratégias:

Oferecer formação teológico-litúrgica para a pastoral da 
liturgia por meio dos diversos recursos didáticos.

PROPOSIÇÕES DA ASSEMBLÉIA 
DIOCESANA



• A ORAÇÃO

1 - Despertar o espírito de oração e a oração 
mesma em sua dimensão pessoal e 
comunitária.

2 - Promover a ligação entre fé e vida, e entre 
oração e ação.

3 - Motivar a Leitura Orante da Bíblia.

PROPOSIÇÕES DA ASSEMBLÉIA 
DIOCESANA


