


Diretrizes Gerais para 

O Ano Missionário 

 
Arquidiocese de Curitiba 

Equipe de Articulação  Missionária 



Redescobri e reencantar-se 

pela Missão 

TEMA: A ALEGRIA DA MISSÃO  

  

LEMA: “O QUE VIMOS E OUVIMOS,    

ISSO VOS ANUNCIAMOS”   
(1JO 1,3)  

 



Lembrando a caminhada 

XVII Plano da Ação 

Evangelizadora 2011-

2014  



Motivação 



 

“Saiamos, saiamos para oferecer a 

todos a vida de Jesus Cristo! Repito 

aqui, para toda a Igreja, aquilo que 

muitas vezes disse aos sacerdotes e 

aos leigos de Buenos Aires: prefiro uma 

Igreja acidentada, ferida e enlameada 

por ter saído pelas estradas, a uma 

Igreja enferma pelo fechamento e a 

comodidade de se agarrar às próprias 

seguranças” (EG n.49) 



A Missão: Uma Marca de toda 

Arquidiocese! 

 Não somente 

para encerrar 

em  2015, mas 

queremos que 

a missão seja 

um paradigma 

No desejo de 

duas 

dimensões: 

Programática e 

paradigmática 

Toda missão em 

um desejo de 

renovação das 

estruturas 

eclesiais para 

um estado 

permanente de 

missão 



Pensar juntos - o caminho... 

      Ano de 2014 

Animação 

Escuta 

Preparação  



 

 

Realização no ano de 2015 

com algumas linhas de ação 

para cada instância 

arquidiocesana 
 



Objetivo Geral 

Animar as 

forças vivas da 

Arquidiocese de 

Curitiba a se 

colocarem em 

estado 

permanente 

De missão.  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) A partir do encontro com a 

pessoa de Jesus Cristo, 

testemunhar a alegria do 

Evangelho  aos homens e mulheres 

de nosso tempo.   



 

b. Sermos Igreja “em saída”,  

rumo ao encontro de todos os que 

necessitam ser inflamados pela 

Vida que brota do Evangelho, em 

especial os empobrecidos ou que 

se encontram  nas periferias 

existenciais de Nossa 

Arquidiocese. 
 



c. Provocar a renovação de nossas 

paróquias por meio da sua setorização 

a fim de que seja comunidade  de 

pequenas comunidades  de fé, reunidas 

ao redor da Palavra de  Deus. 

 

d. Testemunhar o Evangelho por meio 

do serviço evangélico aos que 

necessitam.  
 



e. Cultivar espírito de diálogo 

com os  homens e mulheres de 

nossos dias. 
 

f. Anunciar a Boa-Nova do 

Evangelho com novos meios, 

novo ardor, alegria e 

criatividade. 
 



 

g. Testemunhar a comunhão 

fraterna que nos sustenta, 

fazendo brotar novas 

comunidades de fé - pequenos 

grupos de família e outras 

formas de comunidades que se 

alimentam da Palavra de Deus.  



Linhas de Ação 

Uma Igreja 

em estado 

permanente 

de missão 

  Igreja    

que sai    

     para   

  Servir 

  Igreja 

que sai  

    para  

 Dialogar 

Igreja que 

sai para 
testemunhar 

a Comunhão 

Igreja que  

   sai para 

Anunciar 



1. Igreja que sai para Servir 

( Lc 10,25-37) 

 

 

 

 Não somente para engrossar as nossas fileiras.  

 

 

 

 

 

Sair em missão para tornar evangélicas as 
realidades marcadas pela injustiça, de modo 
especial, as periferias  existências e empobrecidas 



2. Igreja que sai para Dialogar 

(At 17,16-34) 

 Na sociedade com os desafios atuais para a  
superação de divisões 

 

 

 

 

 

 O Diálogo é a postura principal do Discípulo 
que sai em missão. 



3. Igreja que sai para Anunciar 

(At 2,1-41) 

Possibilitar ações  que tornem explícita a nossa 
esperança, indo ao encontro das famílias, dos  

 

 

 

 

meios de comunicação e dos novos areópagos, 
utilizando recursos que tornem eficaz nosso 
testemunho.  



4.  Igreja que sai pata Testemunhar 

a Comunhão (At 2,42-47) 

 No desejo de “comunidade de comunidades “, 

ajudando todas as estruturas arquidiocesanas, 

a formar diversos                    núcleos de 

vivência da fé, em                             comunhão 

entre si, despertando                               o 

desejo para                               uma vida 

fraterna.  



Serviço, Diálogo, Anuncio e 

Testemunho de Comunhão 

são os trilhos pelos quais a 

Igreja de Curitiba irá se 

inspirar para sair de si e ir ao 

encontro dos que precisam 

receber a mensagem 

evangélica 

Em resumo: 



COMO PLANEJAR O 

ANO EM MINHA 

COMUNIDADE??? 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 













ORAÇÃO ANO MISSIONÁRIO 
  

Senhor Jesus, amado missionário do Pai, a muitos 
chamaste para estarem contigo. E a eles disseste: 

“Como o Pai me enviou, também eu vos envio.” Nós te 
pedimos, caminha conosco e capacita-nos para servir-te 

nos diversos ministérios da Igreja: cristãos leigos, 
consagrados e ordenados. 

  
Desperta nossa disponibilidade para sair e anunciar, 

com alegria, o que vimos e ouvimos e a cultivar o 
sentimento de pertença à tua e nossa Igreja – 

comunidade de comunidades. 
  

Seja o nosso SIM generoso, confiante e total, como o de 
Maria, a Senhora da LUZ. Senhor Jesus, na força do 
Espírito Santo, ajuda-nos a realizar com ousadia a 
vontade do Pai e que sejamos, sempre mais, teus 

discípulos missionários. Amém. 



HINO PARA O ANO MISSIONÁRIO 

 VOU SEMEAR 
Compositor: Rafael Jesus 

 

Vou semear com alegria, me reencantar 

com a missão  

E anunciar um mundo novo, abandonar o 

que era velho  

E transmitir a boa nova a todo povo. (2x)  

 



1- Do conforto ao relento, levando aos 

aflitos um alento.  

Das igrejas e das casas para as ruas e 

calçadas  

‘Melhor sujar os pés na caminhada do 

que não caminhar’ (e.g.)  

REFRÃO 



 

 2- Nas praças, nas ruas, o encontro se dá. 

Nas portas das casas o encontro se faz  

Nos olhos do irmão o encanto fará 

reascender o nosso motivo maior  

que é proclamar até os confins da terra 

aquilo que vimos aquilo que ouvimos  

E com a boa notícia o mundo encantar.  



3- Igreja viva em caminhada é farol na escuridão,  

canal da graça em estado permanente de missão’ (pope francis)  

ao redor da palavra, encontro, partilha e comunhão  

Dar sentido às batidas dos cansados corações Conforto, alívio 

aos que esperam sem cessar em seus portões  

Vida sedenta transformada em terra fértil, vou semear.  



  
Vou semear com alegria, me reencantar 

com a missão  

 

E anunciar um mundo novo abandonar 

o que era velho  

 

 

E transmitir a boa nova a todo povo. 

(2x)  


