
DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA 

IGREJA NO BRASIL (2015-2019) 

SÍNTESE 

INTRODUÇÃO 

Parágrafo 2 

- atualizando-as à luz da Exortação apostólica Evangelii Gaudium2. 
- renovado empenho missionários que a Conferência de Aparecida nos 
pede; 
- amplo processo de conversão pastoral: é preciso avançar 
 
Parágrafo 3 
- Celebração do 50º aniversário da conclusão do Vaticano II 
- Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. 
 
Olhar as DGAE com a seguinte perspectiva: 

a) Continuidade no esquema e na forma  

b) Novidades: muitas citações da Evangelli Gaudium e muitas citações 

bíblicas. 

 

Capítulo 1 – Partir de Jesus Cristo 

1. A Igreja vive de Cristo 

Parágrafo 4 
- Jesus Cristo é a fonte de tudo o quem a Igreja é e de tudo o que ela crê. 
- O fundamento do discipulado missionário é a CONTEMPLAÇÃO E O 
SEGUIMENTO de Jesus Cristo. 
- Contemplar Jesus é lê-lo no coração (fascínio e amor incondicional)  
 
Parágrafo 5 
- O Reino como o centro da vida e da pregação de Jesus. 
- Sua mensagem e sua pessoa são inseparáveis. 
 

 
 



Parágrafo 6 
- A misericórdia é a palavra-chave para indicar o agir de Deus para 
conosco. Ele não se limita a afirmar o seu amor, mas torna-o visível e 
palpável em seu Filho Jesus, que é o rosto da misericórdia do Pai. 
- a Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração 
pulsante do Evangelho. 
 

Elemento acolhido nas DGAE: a Misericórdia 

Percebe-se nas DGAE que: 
- Na Cristologia: houve explicitação do Reino de Deus. O Reino de Deus é 

o próprio Jesus. 

- Na Eclesiologia (à luz do Vaticano II): Igreja compreendida como Povo De 

Deus, Comunhão, Sacramento, Igreja em saída. 

Parágrafo 7 
- A Igreja existe no mundo como obra das três pessoas divinas, é povo de 

Deus (em relação ao Pai; corpo e esposa de Cristo (em relação ao Filho) e 

templo vivo (em relação ao Espírito Santo). 

2. Igreja: lugar do encontro com Jesus Cristo 

Parágrafo 8 
- É na comunhão eclesial que o discípulo missionário, ao contemplar Jesus 

Cristo9, descobre o Verbo que arma sua tenda entre nós. 

Parágrafo 9  
-A descoberta do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, dom 

salvífico para toda a humanidade, não acontece sem a mediação dos 

outros (Rm 10,14). 

Parágrafo 10 
- A fé que nasce do encontro pessoal com Cristo, exige a decisão de estar 

com o Senhor para viver com ele. 

3. Atitudes fundamentais dos discípulos missionários 

Parágrafo 11 
- O discípulo missionário encontra nas atitudes de ALTERIDADE e 
GRATUIDADE as marcas que CONFIGURAM sua vida à de Jesus Cristo 
- Alteridade se fundamenta na ENCARNAÇÃO 



- Gratuidade encontra sua expressão máxima no MISTÉRIO PASCAL. 
 
4. A Igreja em saída 

Parágrafo 13- Ser verdadeiro discípulo missionário exige o vínculo efetivo 

e afetivo com a comunidade dos que descobriram fascínio pelo mesmo 

Senhor. Ele sabe que exerce sua missão na Igreja em saída. 

- Hoje, todos somos chamados a esta ‘‘NOVA SAÍDA MISSIONÁRIA”. 
 

- O papa Francisco afirma: prefiro uma Igreja acidentada, ferida e 
enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja ENFERMA PELO 
FECHAMENTO. 

 
- A saída exige: PRUDÊNCIA – AUDÁCIA – CORAGEM - OUSADIA  

*Parágrafo 15 
- Viver o encontro com Jesus Cristo implica necessariamente amor, 
gratuidade, alteridade, unidade, eclesialidade, fidelidade, perdão e 
reconciliação. 
- Uma fé autentica comporta sempre um profundo desejo de mudar o 
mundo. 
 

Dois elementos marcam as DGAE: a fé e a misericórdia. 

Capítulo 2 – Marcas de nosso tempo 

Não é uma análise sociológica e sim um olhar pastoral para o nosso 

tempo – “que exige DISCERNIMENTO” 

Parágrafo 16 
- Os discípulos missionários devem CONHECER a realidade á sua volta e 

em atitudes de discernimento, nela mergulhar iluminados pela fé. 

Parágrafo 17 
- Evangelizar é em primeiro lugar, dar testemunho. A Igreja no Brasil tem 

sido testemunha do Evangelho da vida e da promoção da justiça e da paz 

e ACOMPANHA com ATENÇÃO a realidade da sociedade brasileira 

 
 
 



Parágrafo 18 
- Os elementos do contexto em que a Igreja vive e agre são aqui 

apresentados e interpretados numa perspectiva pastoral. 

1. Contexto atual: mudança de época 

- É preciso posicionar-se diante da crise (vivemos numa sociedade 
“líquida” onde tudo que é sólido desmancha no ar). 
- Diante da globalização da indiferença há a necessidade da globalização 
da solidariedade. 
 

2.Riscos e consequências de uma mudança de época 

Parágrafo 21 
- Mudanças de época afetam os critérios de compreensão, os valores mais 
profundos, a partir dos quais se afirmam a identidade... 
- Relativismo, superficialidade, desejo de conforto e facilidades, 
aceleração do tempo = tudo isso trazendo desafios existenciais. 
- A atual crise cultural atinge de modo particular, a família.  
- TENDÊNCIAS: laicismo militante (posturas fortes contra a Igreja e o 

Evangelho); a negação da Cruz e sua força redentora; a irracionalidade da 

cultura midiática; amoralismo generalizado. 

Parágrafo 22  
- Os pobres são considerados supérfluos e descartáveis, resíduos e sobras 

(EG53). 

- Trata-se de uma economia caracterizada pela NEGAÇÃO da primazia do 

ser humano. Nova idolatria do dinheiro. 

Parágrafo 23 – Banalização da vida, violência; corrupção – câncer social. É 

preciso repensar a função do Estado. 

P.24 – CRISE ANTROPOLÓGICA: redução da pessoa humano (dignidade) 

Parágrafo 25 
- No âmbito religioso: forte pluralismo no qual se encontra práticas 
marcadas por fundamentalismo, emocionalismo, sentimentalismo. 
- Exclui-se assim a salvação em Cristo, que passa s ser apresentada como 
sinônimo de prosperidade material, saúde física e realização afetiva. 
- Diluição do SENTIDO DE PERTENÇA ECLESIAL E DO VÍNCULO 
COMUNITÁRIO.  



*Parágrafo 26 
- No âmbito católico: crise do compromisso comunitário; persistência de 

uma pastoral de manutenção; comunidade = mera prestadora de serviço; 

passividade do laicato; tendência de centralização excessiva; mundanismo 

sob vestes espirituais e pastorais; sinais de apego a vantagens e 

privilégios; utilização de uma linguagem inadequada; tendência a 

uniformidade.  

Parágrafo 29 
- Os desafios existem para serem superados. Não deixemos que nos 

roubem a FORÇA MISSIONÁRIA. Eles oferecem oportunidade para 

DISCERNIR as urgências da ação evangelizadora. 

-Esse é um tempo para responder missionariamente à mudança de 

época com o RECOMEÇAR a partir de Jesus Cristo, com novo ardor, 

novos métodos e nova expressão, e com criatividade pastoral. (lembrar a 

parábola do Joio e do Trigo – o semeador não fica lastimando, ele 

encontra meios para que a semente dê frutos). 

 
 

Capítulo 3 – As Urgências na Ação Evangelizadora 

 
Parágrafo 30 
-A Igreja em saída é convocada a superar uma pastoral de mera 

conservação ou manutenção e assumi8r uma pastoral decididamente 

missionária num atitude que é chamada de conversão pastoral. 

- Conversão pastoral COMO caminho da ação evangelizadora. 

- Voltar às fontes e recomeçar a partir de Jesus Cristo: faz a Igreja superar 

a tentação de ser autorreferencial. 

 

PARÁGRAFO 31 
- Urgências dizem respeito à busca de caminhos para a VIVÊNCIA E A 

TRANSMISSÃO DA FÉ. 

 



PARÁGRAFO 33 
- Por seu testemunho e por suas ações pastorais, a Igreja suscita o desejo 

de encontrar Jesus Cristo. Este encontro se dá através do mergulho 

gradativo no mistério do Redentor. Daí a importância do PRIMEIRO 

ANÚNCIO e da INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ.  

- Ideia de fundo: o encontro com Jesus Cristo (através de várias 

mediações). Semelhante a Evangelli Gaudium: o querigma tratado a partir 

de diversas nuances. 

- Temática Missionária: transmissão da fé. Por que essa insistência? 

Devido à constatação da CRISE DE FÉ na sociedade cristã e também 

internamente na Igreja. 

3.1 – Igreja em estado permanente de missão 

P.35  
- Fechar-se a dimensão missionária implica fechar-se ao Espírito Santo. 
- Se hoje partilhamos a experiência cristã é porque alguém nos transmitiu 
a beleza da fé. 
 
P.36 
-Sair da própria comodidade e alcançar todas as perifeiras 
 

Parágrafo 37 
A Missão é paradigma de toda a obra da Igreja. Assume um rosto próprio 
com pelo menos três características 
- Urgência: em decorrência da necessidade de anunciar o evangelho com 
renovado ardor missionário perante os graves problemas e desafios da 
realidade. 
- Amplitude e inclusão: todas as situações e locais são seus interlocutores. 

 
P.38 - O Testemunho pessoal é a base sobre a qual o anúncio explícito 
haverá de ser desenvolvido. 
 

P.40 – Pensar estruturas pastorais que favoreçam a realização da atual 

consciência missionária. O que derruba as estruturas caducas, o que leva a 

mudar os corações dos cristãos é justamente a missionariedade. 



“A conversão acontece não a partir de planos, mas na realização da 

própria missão” – É preciso lançar-se à missão! 

 

3.2 - Igreja: casa da Iniciação à vida cristã 

Parágrafo 41 
- O estado permanente de missão implica uma EFETIVA iniciação à vida 

cristã. Cada tempo e lugar têm um modo característico para apresentar 

Jesus. 

- A mudança de época exige que o anúncio de Jesus cristo não seja mais 

pressuposto, porém explicitado continuamente. (Intuição das novas 

DGAE) 

Parágrafo 43 
- A Iniciação à vida Cristã se refere à adesão a Jesus Cristo. Trata-se de 

uma catequese de inspiração catecumenal. Essa adesão deve se feita pela 

primeira vez, mas REFEITA, FORTALECIDA e RATIFICADA tantas vezes 

quantas o cotidiano exigir. 

PARÁGRAFO 44 - CENTRALIDADE DO QUERIGMA: Este primeiro anúncio 

desencadeia um caminho de formação e de amadurecimento. 

 
 

3.3 Igreja: lugar da animação bíblica da vida e da pastoral 

P.47 – Iniciação à vida cristã e Palavra de Deus estão intimamente ligadas. 

P.49 – Discípulo missionário é convidado a redescobrir o contato pessoal e 

comunitário com a Palavra de Deus. 

P.50 – O desafio para todos os que aceitam Jesus como caminho é escutar 

a voz de Cristo em meio a tantas outras vozes.  

P.54 - A animação bíblica de toda a pastoral. Ir além de uma pastoral 

bíblica especializada. O contato interpretativo, orante e vivencial com a 

Palavra de Deus não forma necessariamente doutores, forma santos. 

 



3.4 – Igreja: Comunidade de comunidades 

P.55 – O discípulo missionário de Jesus Cristo necessariamente vive sua fé 

em comunidade. Sem a vida em comunidade não há como efetivamente 

viver a proposta cristã. 

P.56 – As paróquias precisam tornar-se cada vez mais comunidades vivas e 

dinâmicas, sendo âmbitos de viva comunhão, participação e missão. 

P.61 – A experiência comunitária: diálogo, educação para a vivência da 

unidade na diversidade. Quanto maior for a comunhão, tanto maia 

autêntico e eficaz será o testemunho da comunidade. 

 

3.5- Igreja a serviço da vida plena para todos 

P.62 – O Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus.  

P.63 – Mergulhar nas profundezas da existência humana – todas as 

formas de vida ameaçada.  

P.64 – Promoção da cultura da vida. 

P.65 – Contemplar os diversos rostos sofredores, especialmente dos 

resíduos e sobras, o discípulo missionário enxerga em cada um, o rosto de 

se seu Senhor.... 

Parágrafo 55 
Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de assistência social, mas 

pertence à sua natureza, é expressão irrenunciável de sua própria 

essência. Daí ratificar e potencializar a opção preferencial pelos pobres 

implica a fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos 

enriquecer com sua pobreza. 

  

P.68 – atuação no mundo da política e a atuação ativa e efetiva dos leigos. 

Urgência na formação e apoio aos cristãos leigos e leigas para  que atuem 

nos movimentos sociais 

Capítulo 4 – Perspectivas de Ação (vide documento) 



Observações Gerais 

- Encontramos na Evangelii Nuntiandi nº 24 (EG 24): As atitudes 

inspiradoras para as urgências: PRIMEIREAR; ENVOLVER-SE; 

ACOMPANHAR; FRUTIFICAR; FESTEJAR. 

- Missão = Testemunho e anúncio em três níveis: a) Da vida; b) das Obras; 

c) da Palavra (anúncio explícito). 

 A missão é esse anúncio organizado. É promover esse encontro 

com Jesus Cristo. 

 Como redescobrir o rosto de Cristo? Através de pequenos grupos, 

através da comunidade. 

- DGAE 74/EG 14 – A Nova evangelização deve alcançar: a) fiéis que 

frequentam; b) batizados não comprometidos; c) os que não conhecem 

Jesus. Tudo na Igreja deve estar a serviço para atingir essas três categorias 

de pessoas. 

- O “calcanhar de Aquiles” da Igreja hoje é o processo catequético. 

- Cada uma das urgências propõe a mesma coisa: o encontro com Jesus. 

Está explícito: nº 98 / nº57 / nº 65-66 

 

– Três temas aparecem como linhas de toda as DGAE 

FORMAÇÃO (nº 91/ articular fé e vida) 

ESPIRITUALIDADE (nº 83) 

ORGANIZAÇÃO (nº 107/ser eficaz) 

 O processo formativo é um alimento da vida cristã. Esse deve ser o 

maior desafio para o nosso tempo. A organização pede uma pastoral 

orgânica e de conjunto. 

 “Podemos comparar a Evangelização com um carro: a formação é o 

farol – traz a luz diante de um mundo de trevas. A espiritualidade é o 



motor que faz o carro andar. E a organização são as engrenagens, sem elas 

nada funciona.”  

 A MISSIONARIEDADE supõe: 

a) Ministerialidade = descentralização. Sem isso a missão se torna 

impossível. “Toda a Igreja deve estar no mesmo nível de 

motivação”. 

b) Comunitariedade = Igreja, comunidade de comunidades. 

- EG 15: Não se pode perder a atenção para o ANÚNCIO. A causa 

missionária deve ser a primeira. 


