UMA MENSAGEM
OS IMENSOS HORIZONTES DA MISSÃO

(Ad

Gentes)

O

Senhor Jesus enviou os Seus Apóstolos a todas as pessoas,
a todos os povos e a todos os lugares da terra. Nos Apóstolos, a
Igreja recebeu

salvação

em

uma

missão universal, sem limites, referindo-se à

toda a sua integridade, segundo aquela plenitude de

vida que Cristo veio trazer

(cf.

Jo 10, 10): ela foi "enviada para

manifestar e comunicar a caridade de Deus a todos os

povos"

homens

e

(49)
.

Esta missão é única, sendo a

mesma

a sua origem e fim;

na sua dinâmica de realização há diversas funções

mas

e actividades.

Antes de tudo, está a acção missionária, denominada "missão ad
gentes pelo Decreto conciliar. Trata-se de
e essencial

da

Igreja,

Com

jamais concluída.

pode eximir-se da missão permanente de
tos

—

e são

uma

actividade primária
efeito, a Igreja

levar o Evangelho a

—

quan-

ainda
homens e mulheres
Redentor do homem. Esta é a tarefa mais

milhares e milhões de

não conhecem Cristo

"não

especificamente missionária que Jesus confiou e continua quo-

tidianamente a confiar à sua Igreja" (50)
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.

(R.M.N. 31)

OS RESPONSÁVEIS E OS AGENTES DA PASTORAL
MISSIONARIA

são

"Não existe testemunho sem testemunhas, como não há missem missionários. Com a finalidade de colaborarem na Sua

missão e continuarem a Sua obra

como

pessoas

temunhas

em

em

Jerusalém,

mundo"
Os Doze são os

um

envia

Suas testemunhas e apóstolos: "Sereis Minhas

confins do

tituem

salvífica, Jesus escolhe e

(Act.

toda a Judeia e Samaria, e até aos
8).

1,

primeiros agentes da missão universal: cons-

"sujeito colegial"

para permanecerem

tes-

com

que dentro do grupo

Ele e serem enviados "às ovelhas perdi-

(Mt

das da casa de Israel"

se

da missão, foram escolhidos por Jesus

10, 6). Esta colegialidade

singularizem figuras

sobretudo Pedro, que ganhou

tal

como

não impede

Tiago, João e

relevo que se tornou usual a

expressão "Pedro e os outros apóstolos" (Act. 2, 14-37). Graças a
ele,

abrem-se os horizontes da missão universal, onde depois so-

vontade divina,

bressairá Paulo, que, por

aos gentios

Na

(cf.

Gal

,

foi

chamado

e

enviado

15-16).

1,

expansão missionária das origens, encontramos ao lado

dos apóstolos, outros agentes menos conhecidos, que não pode-

mos

esquecer: são pessoas, grupos, comunidades.

plo de Igreja local

é

a

Um típico exem-

comunidade de Antioquia que de

evangelizada passa a evangelizadora, enviando os seus missionários aos gentios

como

(cf.

Act 13, 2-3).

tarefa comunitária,

A

Igreja primitiva vive a missão

embora reconheça, no seu

seio, "envi-

como

ados especiais", ou "missionários consagrados aos pagãos",

no caso de Paulo

e

Barnabé". (R.M. 61)

Tudo quanto, no

início

do cristianismo,

se fez pela

universal conserva ainda hoje a sua validade e urgência.

é por sua natureza missionária, porque o
é algo
Igreja.

de contingente

e exterior,

mas

A

Igreja

mandato de Cristo não

atinge o próprio coração da

Segue-se daí que a Igreja toda, e cada
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missão

uma

das Igrejas, é

enviada aos não cristãos.

Mesmo

as Igrejas

mais jovens, precisa-

mente "para este zelo missionário florescer nos membros da sua
pátria", devem "participar quanto antes e de facto na missão

também

universal da Igreja, enviando

por todo o mundo,

elas,

missionários a pregar o Evangelho, ainda que sofram de escassez

de clero"

(117)
.

Muitas

já assim fazem:

eu estimulo-as vivamente a

continuar.

Neste vínculo essencial de comunhão entre a Igreja universal
e as Igrejas particulares, exercita-se o seu autêntico e

ter missionário.
as,

se

devem

"Num mundo

que,

com

pleno carác-

o encurtar das distânci-

torna cada vez mais pequeno, as comunidades eclesiais
unir-se entre

trocando energias

si,

nhar-se conjuntamente na única e

e

comum

meios, hão-de empe-

missão de anunciar

e

denominadas jovens (...) têm
necessidade da força das antigas, enquanto estas precisam do testemunho e do estímulo das mais jovens, de tal modo que cada
(118)
(R.M. 62)
Igreja beba da riqueza das outras Igrejas

viver o Evangelho

(...).

As

Igrejas

.

A COOPERAÇÃO NA ACTIVIDADE MISSIONÁRIA
Membros da

Igreja

por força do baptismo, todos os cristãos

são corresponsáveis pela actividade missionária.

A

participação

das comunidades e dos indivíduos cristãos neste direito-dever, é

chamada "cooperação

missionária".

Tal cooperação radica-se e concretiza-se, antes de mais,
estar

pessoalmente unidos a

como

A

o

ramo

cristo: só se

à videira (cf. Jo 15, 5),

em

estivermos unidos a Ele,

poderemos dar bons

frutos.

santidade de vida torna possível a cada cristão ser fecundo na

missão da

Igreja:

"O

profunda renovação

Sagrado Concílio convida a todos a

interior,

para que,

uma

vez adquirida

viva consciência da própria responsabilidade da difusão
gelho,

cumpram

dos não cristãos"

a sua parte

uma
uma

do Evan-

na actividade missionária no meio

16)
.
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A

participação na missão universal, portanto, não se reduz a

algumas actividades isoladas, mas
e

de

uma

o sinal da maturidade da

é

vida cristã que dá fruto. Deste

modo

fé

o crente alarga os

horizontes da sua caridade, ao manifestar solicitude por aqueles

que estão longe

e pelos

que estão perto: reza pelas missões

e pelas

vocações missionárias, ajuda os missionários, acompanha-lhes a

com interesse e, quando regressam, acolhe-os com aquela
com que as primitivas comunidades cristãs ouviam, dos

actividade
alegria

Apóstolos, as maravilhas que

"O

Deus operara

Vaticano

II

confirmou

(147)

chamados
que todos

,

e

em

particular o apostolado

sublinhando o contributo específico que

na actividade missionária

a dar

os

fiéis

compartilhem

tal

um

sobre a dignidade baptismal, pelo qual "os

por sua vez, no

tríplice ministério

{149)
Jesus Cristo"

.

Por

isso

ou reunidos

em

conhecido

acolhido por todo o

e

—

.

eles são

necessidade de

se

dever-direito,
fiéis leigos

fundado

participam,

sacerdotal, profético e real

também

dato do Senhor, tendo o direito de

A

(148)

responsabilidade não é apenas

questão de eficácia apostólica, mas é

— de

(cf.

esta tradição, ilustrando o carácter

missionário de todo o Povo de Deus,

dos leigos

pela sua pregação

(R.M. 77)

Act. 14, 27).

"recai sobre eles o

man-

empenharem individualmente

associação para que o anúncio

homem em

da salvação

qualquer lugar;

seja
tal

obrigação vincula-os ainda mais naquelas situações onde os ho-

mens
deles"

só poderão ouvir o Evangelho e conhecer Cristo através

Além

(150)
.

disso, pela índole secular,

que lhes

é própria,

cabe-lhes a vocação particular de "buscar o Reino de Deus, tra-

tando das coisas temporais

Deus" (151)

.

e

orientando-as segundo plano de

(R.M. 71)
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PARÓQUIAS MISSIONÁRIAS
Da Mensagem do Papa para o Dia Mundial

A

das Missões

Igreja existe para a Missão

"A

Igreja recebeu o Evangelho,

alegria e

de salvação. Recebeu-o

como anúncio

em dom

e fonte

de Jesus, que

ado pelo Pai "para anunciar a Boa Nova aos pobres"

de

foi envi-

(Lc. 4, 18).

Recebeu-o através dos Apóstolos, que o mestre enviou pelo mun-

do

inteiro

Mc.

(cf.

16, 15;

Mt. 28, 19-20). Nascida desta acção

em

missionária, a Igreja ouve ressoar

si

mesma

aquela palavra de admoestação do Apóstolo:

'ai

todos os dias

de

mim

se

não

evangelizar" (1 Cor. 9, 16) {Carta Ene. Evangelium vitae, 78).

Dom

do

Filho, a Igreja sabe

na

terra, a

humanidade

Pai à

que

e

prolongamento da missão do

existe para levar, até aos

Boa Nova da

salvação, até ao fim

extremos confins

do mundo

(cf.

Mt.

28, 19-20).

A

Missão:

O

primeiro e maior serviço

O

Dia Mundial das Missões é a ocasião para implorar ao
uma paixão cada vez maior pela evangelização: eis o primeiro e maior serviço que os cristãos podem prestar às mulheres
e aos homens do nosso tempo, marcado por ódios, violências,
injustiças e, sobretudo, pela perda do verdadeiro sentido da vida.

Senhor

O

Missionário na fronteira da Igreja
Anunciai Cristo

com

a Palavra,

anunciai-O

cretos de solidariedade, tornai visível o seu

colocando-vos,

com

amor pelo homem,

na Igreja, sempre "na primeira fila
onde "muitos dos seus filhos e filhas,

continuam

em

formas antigas

e novas,

a consagrar a sua vida a Deus,

doando-

especialmente religiosas e religiosos,
e

gestos con-

a Igreja e

nestes confins de caridade",

consagraram

com
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a por

amor do próximo mais

Evangelium

A

vitae, 27).

vossa especial vocação

a sua validade: ela representa
rio

débil e necessitado" (Carta Ene.

de toda a

ad vitam conserva toda
o paradigma do empenho missionáe

que tem sempre necessidade de doações

Igreja,

radicais e totais,

ad gentes

de estímulos novos

e audazes.

Dizei a razão da vossa Esperança
Dirijo a

mesma

exortação às Igrejas de antiga e de recente

uma diocese,
de todo o mundo" (AG, 38), com frequência
de vocações e de meios. Dirijo-me de modo

fundação, aos seus Pastores, "consagrados não só para

mas para

a salvação

provados pela

falta

particular às comunidades cristãs

Ouvindo novamente

em

a palavra

situações de minoria.

do Mestre: "Não temas, pe-

quenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o Reino"

no anúncio Redentor, dizei a razão da esperança que vos anima e testemunhai o
amor que vos renovou intimamente em Jesus Cristo.
(Lc. 12, 32), fazei transparecer a alegria

da

fé

Jovens, não temais

O

anúncio do Evangelho

jovens.

Em

é

confiado de

modo

Manila recordei-vos que o Senhor

especial a vós

"exigirá

de vós

o máximo empenho de todo o vosso ser na
do Evangelho e no serviço ao seu Povo. Mas não deveis
temer! As suas exigências são também a medida do seu amor

muitas

coisas; pedirá

difusão

pessoal por cada

um

Janeiro de 1995, p-2).
partir

de vós" (Osserv.

Não

da vossa terra a fim de

tras culturas,

Rom.

temais! Se o
ir

ed. port.

de 21 de

Senhor vos chama para

ao encontro doutros povos, dou-

doutras comunidades

ao seu convite.
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eclesiais, aderi

generosamente

PAROQUIA E MISSÃO
IX SEMANA MISSIONÁRIA NACIONAL

— SÍNTESE FINAL —
Dos

trabalhos de grupo e dos debates surgiram algumas re-

flexões e conclusões,
*

que sinteticamente

a construção das

se

apresentam:

profundas mudanças sócio-religiosas da

paróquia tradicional;
*

a verificação

de que muitas paróquias continuam a

meras fornecedoras de serviços
* a falta

religiosos;

de dinamismo de muitas paróquias, nas quais

sentir o excessivo peso das estruturas

comunhão
* a

e

ser

em

uma

detrimento de

se faz

maior

abertura missionária;

necessidade da decentralização dos lugares de culto e das

actividades paroquiais através de pequenas

comunidades

serviços diversificados dirigidos e acessíveis a todos, e

e

de

não apenas

aos que frequentam a missão dominical;
*

a

urgência de se encontrarem caminhos para

uma nova

evangelização, recorrendo às estruturas existentes e a novos méto-

dos

e

meios a descobrir, quer dentro quer fora da própria comu-

nidade;
* a

necessidade cada vez mais sentida da formação adequada

dos diferentes agentes de pastoral, particularmente os
*

a urgente necessidade

paroquiais que incentivem a dimensão missionária e

contactos

com

leigos;

da criação de grupos missionários

promovam

os missionários e as organizações diocesanas e

nacionais da Obras Missionárias Pontifícias, e outras;
*

e

fomentar a criação

e revitalização

dos conselhos pastorais,

aproveitar todos os meios disponíveis para a circulação de in-

formações que convoquem
nidade, e
*

fomentam

e

congreguem

a prática

os

membros da comu-

da solidariedade

recorrer a todos os meios possíveis para

cristã;

que na comunidade

paroquial se respire o ambiente de maior experiência da Igreja/
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comunhão, com

os de dentro e os de fora,

de longe.

BRAGA, 7

de Setembro de 1990
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com

os de perto e os

