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Fundamentos da Missão – A Origem 

  1 Jo 4,16                     Deus é Amor                   Filho & Espírito Santo 

Comunicar a Boa Notícia 

Falar de Deus significa portanto, falar de AMOR e MISSÃO 



Fundamentos da Missão – A Origem 

 A TRINDADE 
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco (2 Cor 13,13) 

1. Pai – O criador de 

tudo que existe. 
2. Filho – O Salvador e Redentor 

3. O Espírito Santo – 

Como santificador e 

impulsionador da 

Igreja em sua missão 

através dos séculos 



Fundamentos da Missão – A Origem 

 A TRINDADE 
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco (2 Cor 13,13) 

A missão tem origem na iniciativa do 

amor de Deus, Uno e Trino, portanto, 

a missão tem sua ORIGEM na 

Santíssima Trindade, anterior à Igreja 

A Trindade é uma 

comunidade! Logo, a 

missão emerge de 

uma COMUNIDADE. 

“ O desejo da Trindade é que todos conheçam e participem deste amor”. 
Doc. da CNBB – 100 – Comunidade de Comunidades: uma nova paróquia, n. 156 



Fundamentos da Missão – A Origem 

“A Igreja peregrina é por sua natureza missionária. Pois ela se origina da missão 

do Filho e da missão do Espirito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai” 
Ad gentes 2; Lumen Gentium 1 

 IGREJA PEREGRINA – a missão de atualizar  sem cessar a missão que o PAI 

confiou ao Filho e ao Espírito Santo 

Nós somos simplesmente 

INSTRUMENTOS deste 

amor que já esta agindo 

nos povos e culturas. 

Logo a nossa vida de 

COMUNHÃO com Deus é 

de extrema importância! 

PROTAGONISTA DA MISSÃO 



Fundamentos da Missão – A Origem 

1. Deus Pai que envia – “Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos 

amou e enviou seu Filho para expiar nossos pecados” 1 Jo 4,10 

 

1.1) Deus é amor = Deus é relação, 

1.2) Características do amor de Deus: 

 

 Comunicar, transbordar, relacionar – independente de uma 

finalidade posterior. 

 

1.3) A criação – primeira manifestação do amor de Deus (Gn 1,26) 

 

1.4) PECADO X AMOR DE DEUS (Gn 3,8) 

Reverter a desintegração do pecado, 

e quer também reintegrar na vida 

plena que é o Reino. 

 Nasce assim a missão e a história de 

Salvação que continuará ao longo dos 

séculos. 

 



Fundamentos da Missão – A Origem 

2. Jesus, o enviado do Pai, missionário caminhante – “E o Verbo se fez carne e 

habitou entre nós” Jo 1,14 

 

2.1) Jesus Cristo, o primeiro missionário – enviado do Pai para restaurar todas as 

coisas (Ef 1,4). 

 

2.2) Por Jesus, Deus entra na história da Salvação de uma maneira: NOVA e 

DEFINITIVA. 

 

 NOVA: Porque os enviados do AT recebiam uma missão para falar em nome 

de Deus e preparar os últimos tempos. No momento em que o Filho é 

enviado, é o próprio Deus que realiza a missão!! Um novo momento na 

história da salvação. (Mt, 7;28) 

 

 DEFINITIVA: Porque é a última. Com a missão do Filho, o Pai deu-nos 

conhecer finalmente esta “Verdade” que nos salva, com o Seu sangue 

reconciliou-nos a todos, e na Sua pessoa deu-nos todas as bênçãos. 

(Efésios 1,3-14) 

 

 



Fundamentos da Missão – A Origem 

2. Jesus, o enviado do Pai, missionário caminhante – “E o Verbo se fez carne e 

habitou entre nós” Jo 1,14 

 

2.3) Jesus uma vez encarnado trouxe em Si a Boa Nova ou Evangelho – não é 

um ensinamento somente a nível de entendimento!! 

 

 

 

 

 

Quem é o enviado do Pai? 

Quem é Jesus?  

Qual a origem da sua autoridade? 

Qual a finalidade e qualidade de sua missão? 
 

 

É uma chamada a aceitar o mistério que nos revela e cujo 

centro é Ele mesmo (Cristocêntrico). 



Fundamentos da Missão – A Origem 

2. Jesus, o enviado do Pai, missionário caminhante – “E o Verbo se fez carne e 

habitou entre nós” Jo 1,14 

 

2.4) Jesus se apresenta no Evangelho de João: 

 

 

 Pão da Vida  - Jo 6;35 

 Luz do mundo – Jo 8;12 

 Ressurreição – Jo 11,25 

 Bom Pastor – Jo 10,11 

 Porta – Jo 10,7 

 Videira – 15,1 

 Caminho – Jo 14,6 

 

 

 

Jesus se apresenta como aquele que veio para 

INTERVIR nas grandes questões do mundo: 

redistribuição do pão, o cura da cegueira e o 

combate à morte com todas as suas 

ramificações, tocando concretamente em 

todas as enfermidades estruturais da sociedade 



Fundamentos da Missão – A Origem 

2. Jesus, o enviado do Pai, missionário caminhante – “E o Verbo se fez carne e 

habitou entre nós” Jo 1,14 

 

“Saiamos! Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui 

para toda a Igreja, ... 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”.  

Evangelii Gaudium, 49 

 2.5) Jesus Cristo é o Redentor. 

 

 Mediador entre Deus e os homens (I Tm 2,5). 

 
Mediador   Ao assumir a natureza humana em Maria Santíssima  une em sua 

própria Pessoa Divina, a natureza divina e natureza humana 

 

2.6) Jesus é quem nos envia. 

 

 “Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio (Jo 20,21) 



Fundamentos da Missão – A Origem 

3. Espírito Santo: guia e companheiro – “Quanto a nós, é certo que não 

podemos calar o que vimos e ouvimos” At 4,20 

 
3.1) Gn 1,2  O Espírito pairava sobre as águas. 

3.2) O ES é o amor do Pai revelado a nós na Pessoa de Jesus. 

 

3.3) Espírito Santo no AT                                            Espírito Santo no NT 

A “força de Yahveh”. Com 

efeitos assombrosos que 

reveste, enche , impulsiona 

aqueles enviados, afim de 

cumprirem uma determinada 

missão. (Jz 6,24) 

Enviado como força para 

ajudar, animar, santificar, 

fortalecer o dinamismo 

missionário. No NT o 

derramamento do ES é para 

todos, não apenas para alguns. 

É para todo momento, não 

somente para uma certa 
missão  Evento de 

Pentecostes!! 



Fundamentos da Missão – A Origem 

3. Espírito Santo: guia e companheiro – “Quanto a nós, é certo que não 

podemos calar o que vimos e ouvimos” At 4,20 

 

3.4) O ES é uma PESSOA. 

 “... Vos ensinará todas as coisas, vos fará recordar tudo o que Eu vos 

disse” – Jo 14,26 

 

O ES foi o presente do Pai e do Cristo Ressuscitado à sua Igreja que devia 

começar sua caminhada missionária. Sua presença e ação são fundamentais! 

 

3.5) Frutos do Espírito – Gl 5 
 Anúncio do Evangelho – a missão da Igreja  Fazer Jesus 

conhecido. 

 

 

 



Fundamentos da Missão – A Origem 

3. Espírito Santo: guia e companheiro – “Quanto a nós, é certo que não 

podemos calar o que vimos e ouvimos” At 4,20 

 

Palavras de São João Paulo II na Redemptoris Missio 25: 

 

 “É o Espírito Santo que impulsiona a ir mais longe não só em sentido 

geográfico, mas também além das barreiras étnicas e religiosas, para uma 

Missão verdadeiramente universal” 

 

 “O Espirito Santo é o ‘Agente’ principal da evangelização”. 
Dominum et Vivificantem 23 

 

 
 

 

 

 

 

 



A Missão e a Nova Evangelização 

Depois da 50 anos do Concílio Vaticano II fica a pergunta para hoje: 

? 



3. Espírito Santo: guia e companheiro – “Quanto a nós, é certo que não 

podemos calar o que vimos e ouvimos” At 4,20 

 

Palavras de São João Paulo II na Redemptoris Missio 25: 

 

 “É o Espírito Santo que impulsiona a ir mais longe não só em sentido 

geográfico, mas também além das barreiras étnicas e religiosas, para uma 

Missão verdadeiramente universal” 

 

 “O Espirito Santo é o ‘Agente’ principal da evangelização”. 
Dominum et Vivificantem 23 

 

 
 

 

 

 

 

 

A Missão e a Nova Evangelização 



A Missão e a Nova Evangelização 

1. O contexto em que vivemos. 

 

1.1) Os tempos atuais: insegurança na vida pública e na família. 

 

1.2) Doc. Aparecida 44 diz:  

   “Vivemos uma mudança de época, e o seu nível 

mais profundo é o cultural. Dissolve-se a concepção 

integral do ser humano, sua relação com o mundo e 

com Deus”. 

 
1.3) Ontem  Deus colocado como prioridade. 

        Hoje  Deus na medida da minha prioridade, vontade e praticidade. 
 

1.4) Liberdade X Libertinagem  Individualidade. 

 

 

 
O individualismo enfraquece o vínculo comunitário. 

Dap 44 



1. O contexto em que vivemos. 

 

1.4) Individualismo gera indiferença a Deus. “Não preciso D’Ele”. Acabo 

“deletando” Deus de minha vida. 

 

1.5) A fragilidade da família. 

1.6) Nova visão de estado e economia que fazem emergir questionamentos 

que intensificam e colocam em questão a própria fé. 

1.7) A modernidade torna até Cristo como uma “fábrica de desejos”. 

 

1.8) Perda da espiritualidade e centralidade FUNDAMENTADA em Jesus: 

 

 A entrada de filosofias orientais do “aqui e agora” – New Age. 

 Santos substituídos por fadas e duendes. 

 Jesus não visto como SENHOR e SALVADOR, mas como um mero “guru”. 

 Acredita-se em Deus, mas não nas instituições que falam Dele. 

 

Uma grande feira religiosa onde cada um compra o que quer, e na hora que 

quer. Surge um deus para cada situação da minha vida. 

A Missão e a Nova Evangelização 



A Missão e a Nova Evangelização 

2. A partir de Jesus Cristo. 

 

2.1) A nova evangelização se dará a partir da experiência de Jesus Cristo, 

centrada em sua prática.  

 

O que Jesus me desperta? O que Ele propõem para mim? 

 
2.2) A novidade do Reino  romper com a mediocridade  ANO MISSIONÁRIO 

DE CURITIBA. 

 

São tempos de grande 

alegria interior e exterior que 

nos DESPERTA PARA A 

MISSÃO PERMANENTE!!! 

Individualismo 

Negação de Deus 

Falsa liberdade 



A Missão e a Nova Evangelização 

3. A Nova Evangelização. 

 

3.1) Beato Paulo VI disse: 

“... Evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação 

própria da Igreja, sua mais profunda identidade” – (EN 14) 

 

São João Paulo II exorta: 

“A comemoração do meio milênio de evangelização terá 

pleno significado, se for um compromisso vosso, como 

bispos junto com vosso presbitério e fiéis, compromisso 

não de reevangelização, mas sim de uma NOVA 

EVANGELIZAÇÃO. 
Porto Príncipe, Haiti, 9 de março de 1983 – CELAM 

 

A experiência do inicio deste Tempo Missionário é a experiência com Jesus Cristo 

nas pastorais, setores, paróquias e fora dela!  

 

Ser missionário em saída! Ir ao encontro das PERIFERIAS EXISTENCIAIS! 



3. A Nova Evangelização. 

 

A Missão e a Nova Evangelização 



A Missão e a Nova Evangelização 

3. A Nova Evangelização. 

 

3.2) Novos desafios da evangelização 

 Econômicos. 

 Políticos. 

 Incapacidade de diálogo religioso. 

 Incapacidade de silenciar. 

 

4. Um ano missionário com a “Alegria do Evangelho” 

 

4.1) Papa Francisco nos alerta: “Há um risco no mundo do consumo, é uma tristeza 

individualista, que brota do coração comodista e mesquinho, da busca 

desordenada dos prazeres superficiais da consciência humana. Voltemos às 

frentes e busquemos evangelizar com ALEGRIA”. 

 

 

 



5. Comunidades Missionárias no Ano Missionário. 

 

5.1) Não queremos propor mudanças drásticas na nossa Igreja Local. 

5.2) Tempo de mudança de atitudes. 

5.3) Levar o nome de Cristo às pessoas que não O conhecem, ou conheceram 

mas não O experimentaram – há uma grande diferença! 

5.4) Ir ao encontro do outro: 

 Na minha família; 

 No meu trabalho; 

 No meu mundo social; 

 

 

 

 

 

 

 

A Missão e a Nova Evangelização 

Esquecer as minhas preferências para viver no serviço a humanidade!  

Para que preciso disso? 

Para transmitir a alegria CONTAGIANTE da MISSÃO!!!!!!!! 



A Missão e a Nova Evangelização 

5. A Nova Evangelização. 

 

5.5) O animador tem por dever levar esta alegria a toda comunidade! 

 

5.6) O animador: acredita na vida, ver a pastoral em conjunto, tem olhar 

ampliado para as logísticas futuras 

 

Encerramos com a mensagem do Papa Francisco: 

 

“A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou iniciativa, precedeu-

a no amor (1 Jo 4,10), e por isso ela sabe ir ao encontro dos afastados e chegar 

nas encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo 

inexaurível de oferecer misericórdia infinita do Pai e sua força difusa. Ousemos um 

pouco mais ao tomarmos iniciativas” (EG 24). 

 



Por fim meu Imaculado Coração triunfará! 
Virgem Santíssima 

Boa Missão! 


