
Pista O	  que Quem Quando Onde Como	  

“Quem	  é	  o	  meu	  próximo?”	  –	  perguntou	  o	  Doutor	  da	  Lei	  a	  Jesus,	  que	  em	  seguida	  lhe	  contou	  a	  Parábola	  do	  Bom	  Samaritano.	  Para	  Jesus,	  próximo	  é	  aquele	  de	  quem	  nos	  aproximamos,	  sentimos	  compaixão	  
e	  servimos.	  	  O	  serviço	  é	  a	  primeira	  exigência	  da	  ação	  evangelizadora	  da	  Igreja	  e	  precisa	  ser	  a	  primeira	  atitude	  do	  discípulo	  que	  se	  coloca	  em	  missão.	  Não	  podemos	  realizar	  este	  Ano	  Missionário	  pensando	  

apenas	  em	  engrossar	  as	  nossas	  fileiras.	  Sair	  em	  missão	  significa	  desejar	  tornar	  evangélicas	  as	  realidades	  que	  ainda	  são	  marcadas	  pela	  injustiça,	  de	  modo	  especial,	  as	  periferias	  empobrecidas	  e	  as	  
periferias	  existenciais.	  Aqueles	  que	  estão	  marcados	  por	  situações	  de	  morte	  precisam	  ser	  os	  primeiros	  para	  os	  quais	  somos	  enviados.

LINHA	  DE	  AÇÃO	  1	  -‐	  IGREJA	  QUE	  SAI	  PARA	  SERVIR
Ícone	  Bíblico	  -‐	  A	  Parábola	  do	  Bom	  Samaritano	  (Lc	  10,25-‐37):	  
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São	  Paulo	  é	  levado	  ao	  coração	  pensante	  da	  cidade	  grega	  mais	  influente	  para	  a	  filosofia	  do	  mundo	  antigo.	  Lá,	  o	  apóstolo	  não	  impõe	  a	  verdade	  do	  Evangelho,	  mas,	  partindo	  daquilo	  em	  que	  os	  atenienses	  
acreditavam	  –	  o	  altar	  ao	  deus	  desconhecido	  –	  dialoga	  com	  eles	  e	  lhes	  anuncia	  a	  Ressurreição.	  A	  postura	  dialogante	  	  de	  Paulo	  faz	  brotar	  ali	  uma	  pequena	  comunidade.	  O	  diálogo	  é	  a	  postura	  principal	  do	  
discípulo	  que	  sai	  em	  missão.	  Não	  somos	  impositores	  da	  verdade,	  mas	  apresentamos	  uma	  proposta	  de	  vida.	  Apresentamos	  Jesus	  Cristo,	  o	  Senhor	  que	  nos	  ensinou,	  em	  primeiro	  lugar,	  a	  amar	  até	  mesmo	  

os	  inimigos.	  Nossa	  sociedade	  é	  marcada	  por	  pensamentos	  que	  divergem	  dos	  princípios	  da	  fé.	  Precisamos	  organizar	  atividades	  para	  promover	  diálogo,	  especialmente,	  nos	  ambientes	  que	  formam	  o	  
pensamento	  atual.	  Precisamos	  também	  organizar	  ações	  de	  diálogo	  com	  outras	  crenças,	  em	  especial	  os	  outros	  cristãos,	  a	  fim	  de	  dirimir	  o	  escândalo	  proporcionado	  pelas	  divisões	  entre	  nós.	  Os	  nossos	  fiéis	  

deverão	  aprender	  a	  arte	  da	  escuta	  atenta	  e	  a	  acolhida	  das	  dores	  e	  sofrimentos,	  expectativas	  e	  sonhos	  dos	  homens	  e	  mulheres	  de	  nosso	  tempo.

 Ícone	  Bíblico	  –	  São	  Paulo	  no	  Areópago	  de	  Atenas	  (At	  17,16-‐34):
LINHA	  DE	  AÇÃO	  2	  -‐	  IGREJA	  QUE	  SAI	  PARA	  DIALOGAR
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LINHA	  DE	  AÇÃO	  3	  -‐	  IGREJA	  QUE	  SAI	  PARA	  ANUNCIAR
Ícone	  Bíblico	  –	  Anúncio	  Querigmático	  de	  São	  Pedro	  (At	  2,1-‐41):

Pedro,	  com	  os	  demais	  apóstolos,	  estavam	  trancados	  no	  Cenáculo	  e	  tinham	  medo	  da	  multidão	  do	  lado	  de	  fora.	  Com	  a	  vinda	  do	  Espírito	  Santo,	  eles	  são	  expulsos	  daquela	  sala	  confortável,	  e	  Pedro,	  
superando	  o	  medo,	  anuncia	  explicitamente	  a	  Ressurreição	  de	  Jesus	  Cristo	  àquelas	  mesmas	  pessoas	  de	  Jerusalém	  que,	  a	  pouco	  mais	  de	  50	  dias,	  haviam	  pedido	  a	  crucificação	  do	  Senhor.	  O	  anúncio	  
explícito	  da	  pessoa	  e	  da	  mensagem	  de	  Jesus	  Cristo	  é	  uma	  exigência	  da	  atividade	  missionária.	  Como	  Igreja	  Arquidiocesana,	  não	  podemos	  nos	  furtar	  a	  dizer	  aquilo	  que	  nos	  tem	  dado	  vida	  e	  felicidade.	  
Precisaremos	  organizar	  ações	  que	  tornem	  explícita	  a	  nossa	  esperança,	  indo	  ao	  encontro	  das	  famílias,	  dos	  meios	  de	  comunicação,	  dos	  novos	  areópagos,	  utilizando-‐se	  de	  diversos	  recursos	  que	  tornem	  

eficaz	  nosso	  testemunho.
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A	  primeira	  comunidade	  fiel,	  nascida	  em	  Jerusalém,	  é	  sinal	  perfeito	  da	  comunhão	  fraterna	  que	  nasce	  quando	  aceitamos	  de	  coração	  à	  proposta	  de	  Jesus	  Cristo.	  De	  fato,	  “todos	  os	  fiéis	  viviam	  unidos	  e	  
tinham	  tudo	  em	  comum.	  Unidos	  de	  coração	  frequentavam	  todos	  os	  dias	  o	  templo.	  Partiam	  o	  pão	  nas	  casas	  e	  tomavam	  a	  comida	  com	  alegria	  e	  singeleza	  de	  coração,	  louvando	  a	  Deus	  e	  cativando	  a	  
simpatia	  de	  todo	  o	  povo.	  E	  o	  Senhor	  cada	  dia	  lhes	  ajuntava	  outros	  que	  estavam	  a	  caminho	  da	  salvação.”	  (At	  2,44.46-‐47).	  Realizamos	  missão	  para	  edificar	  o	  Reino	  de	  Deus.	  Este	  Reino	  que	  pode	  ser	  

resumido	  na	  palavra	  “comunhão”	  –	  comunhão	  de	  Deus	  com	  a	  humanidade	  e	  dos	  seres	  humanos	  entre	  si	  e	  com	  o	  cosmos.	  O	  ano	  missionário	  precisa	  ser	  a	  oportunidade	  para	  ajudarmos	  nossa	  Igreja	  a	  ser	  
verdadeiramente	  “Comunidade	  de	  Comunidades”.	  Nosso	  intuito	  será	  ajudar	  todas	  as	  estruturas	  de	  nossa	  Arquidiocese	  a	  formarmos	  diversos	  núcleos	  de	  vivencia	  da	  fé,	  em	  comunhão	  entre	  si,	  a	  fim	  de	  

que	  o	  mundo	  creia	  e	  deseje	  fazer	  parte	  de	  nossa	  vida	  fraterna.

Ícone	  Bíblico	  –	  A	  primeira	  comunidade	  de	  fiéis	  (At	  2,42-‐47):
LINHA	  DE	  AÇÃO	  4	  -‐	  IGREJA	  QUE	  SAI	  PARA	  TESTEMUNHAR	  A	  COMUNHÃO
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