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Fiel ao modelo do mestre, é vital que hoje a Igreja 

saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos 

os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem 

repugnâncias e sem medo. (EG n. 23 

O Papa Francisco no 

Evangelho da Alegria diz: 

Hoje todos somos chamados 

a esta nova «saída» 

missionária. (EG n. 20) 



O testemunho da comunidade cristã é missionário 

quando ele assume os compromissos que 

colaboram para garantir a dignidade do ser 

humano e a humanização das relações sociais.  

 

 

O testemunho é anterior ao discurso e ás  palavras, 

pois por si uma proclamação silenciosa, mas 

também muito clara e eficaz da Boa-Nova, é um 

elemento essencial na missão da evangelização                     

(Dc. 100 n. 185) 



A missão supõe “testemunho de 

proximidade que entranha aproximação 

afetuosa, escuta humildade, solidariedade, 

compaixão, diálogo, reconciliação, 

compromisso com a justiça social e 

capacidade de compartilhar, como Jesus o 

fez” (Dap, n.363) 
 



O missionário mensageiro da paz, é enviado por Deus para 

levar o Evangelho a todos os povos. Sua vida é testemunho 

de Deus para com todos os homens e as mulheres.  



Pontos importantes para a vivência missionária. 



1. Escutar  
 

O missionário é alguém com capacidade de escuta 

e diálogo, que sabe adaptar-se a outras culturas 

descobrindo seus valores sem sentir-se superior a 

ninguém. Tem convicções profundas, porém, nem 

por isso considera-se o único possuidor da  verdade. 



2. Acolher  
 

O missionário valoriza as pessoas, aprende a valorizar 

a hospitalidade e a acolhida dos pobres. Por isso, 

gosta da presença do povo e ser rodeado por ele. 



3. Solidarizar 

 
O missionário não vive à margem dos problemas do 

seu povo, nem cai em atitudes paternalistas.  

Leva na sua formação uma grande sensibilidade 

humana e social com um forte sentido de justiça e 

verdade. 



4. Resistir  

 
Consciente da situação em que vive, o missionário 

sabe “aguentar“ os momentos difíceis sem desistir. 

Faz-se presente quando precisam dele, porque sabe 

que a sua missão não tem horários. 



5. Esperar  
 

 A paciência é uma das virtudes mais missionárias. 

Caminhar com um povo e colocar-se no ritmo de 

sua história, implica saber esperar com paciência o 

que vai acontecer. 



6. Crer no Deus da Vida  

 
A fé em Deus e o amor profundo e pessoal a Cristo 

sustentam o missionário. Se não houver fé, não há 

missão. Da fé nasce sua paixão pelo anúncio do 

Evangelho. 



7. Amar sem condições  
 

Encontramos Deus e Cristo nos pobres, nos que 

sofrem e morrem, já que eles são os preferidos de 

Deus. Com eles o missionário percorre os caminhos 

do Evangelho, amando, como Jesus cada irmão. 



8. Orar sem desanimar 

 
A oração alimenta cada dia a fé do missionário. Na 

oração e na escuta da palavra de Deus, o missionário 

aprende a construir o Reino, com perseverança e 

coragem. 



9. Assumir a Cruz 

    
Missão, cruz e missionário formam um trio 

inseparável, como a vida de Jesus. Não há outro 

caminho possível para percorrer. Dizia Daniel 

Comboni que a "missão nasce e cresce aos pés da 

cruz". A consistência e a paciência são frutos de 

uma cruz aceita com alegria. 



10. Ser coerente  

 

A credibilidade do missionário apoia-se no 

testemunho de vida, até as últimas conseqüências. 

Necessita de muita paciência consigo mesmo para 

começar de novo cada dia sem desanimar frente 

aos fracassos. 



FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA 



 Abraão recebe a visita de 

três jovens (Gn 18,1-15) 
 



 Maria recebe a visita do 

anjo Gabriel (Lc 1,26-38) 



 Jesus visitou a casa 

de Pedro (Mt 8,14-17)  



 Visitou a casa de Mateus, 

o publicano  Lc 5,27-3 



 Visitou a casa de 

Jairo. Mt 9,23-25;  



Ao chegar à casa, o missionário deverá respeitar 3 momentos: 



1. Conquistar a amizade das pessoas:  

 
Ser cordial e simpático. SABER OUVIR. Encontrará 

pessoas felizes, mas também muitos angustiados, 

revoltados contra a Igreja, padres... Acolher os 

desabafos com serenidade. Este não é o momento 

para debate ou doutrinação.  
 



2.  Tempo da palavra:  

 
Conquistada a amizade, há mais chance de 

evangelizar. Esclarecer sobre a intenção da visita. 
 



3. Tempo da ação:  

 
Ao perceber que há situações de problemas mais 

sérios, como alcoolismo, desemprego, conflitos no 

casamento... O visitador deverá voltar para ajudar 

buscar soluções para os problemas. (O problema 

deverá ser levado ao conhecimento da equipe 

central, que procurará a melhor maneira possível 

de solucioná-lo). 

 
 



Dicas 

importantes!! 



1. Normalmente serão necessárias mais de uma 
visita. 

2. O visitador não deve desanimar quando for mal 
recebido. É preciso ter paciência e calma. Disse 
Jesus: “Abençoai a quem vos persegue”  (Rm 12,14) 

3. Onde for bem recebido, não deixar o orgulho 
tomar conta do coração (1Tm 6,4). 



4. Guardar sigilo de tudo o que ouvir na visita, 
sobretudo das confidências feitas. 

5. O visitador deve estar bem informado sobre a 
vida da Paróquia: horário, cursos etc. 

6. NÃO DISCUTIR RELIGIÃO. Não ser "chato". Evitar 
perguntas indiscretas, não ser moralista... 

7. Depois de algumas visitas, pode-se fazer ficha 
sobre dados importantes. 

8. Quando for possível, criar clima de oração, e 
convidar para rezar. 



9. Entregar folhetos com orações, mensagens e 
informações sobre a Paróquia. 

10. As visitas devem ser feitas sempre de dois em dois. 

11. Saber escolher o horário mais conveniente para 
as visitas. 

12. Cada visitador deve usar um crachá de 
identificação fornecido pela Paróquia. 



Por fim meu Imaculado Coração triunfará 
Santíssima Virgem Maria 


