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Apresentação do Subsídio das Comissões 

Projeto Construindo Comunhão - Ano 5 
 

De degrau em degrau podemos chegar a alturas significativas. 2019 é 

o quinto degrau de uma escalada bonita que a Diocese de 

Caraguatatuba decidiu empreender rumo à construção de sua unidade 

pastoral. Nosso Projeto Diocesano de Pastoral “Construindo 

Comunhão” chegou à sua etapa final. Quinto ano na realização de um 

sonho de fé e fraternidade. Celebramos neste ano nossas Bodas de 

Porcelana de criação da Diocese: 20 anos de crescimento. As 

comissões irão focar suas atividades como segue: - Palavra, refletindo 

sobre as Cartas Pastorais Paulinas; - Liturgia, formar equipes que 

trabalhem na conscientização dos sacramentos da Ordem e do 

Matrimônio; - Caridade, a organização diocesana para o serviço da 

caridade; - Formação, o caminho para construir comunhão numa 

Diocese passa pela paróquia, com estudos e atividades que levem a 

uma paróquia renovada; - Missão, Igreja Ministerial onde cada 

batizado assuma seu próprio Batismo e sinta-se responsável pelo 

crescimento da Igreja; - Organização, realizar a setorização de todas as 

paróquias, promovendo um maior engajamento e compromisso de 

todos os batizados. 

O Ano do Laicato que encerramos recentemente nos mostrou 

como é linda e promissora a vida do cristão batizado que assume sua 

missão e responsabilidade. Neste ano da celebração dos 20 anos da 

criação desta jovem Diocese precisamos enfrentar o marasmo e a falta 

de confiança. Alimentemos na oração e na leitura da Palavra e Deus 

nosso ânimo e que o Divino Espírito Santo nos impulsione sempre 

adiante, não importando as dificuldades que certamente nos 

espreitarão no caminho. 

 De mãos dadas e corações unidos pela força da fé construiremos 

uma Diocese de Caraguatatuba mais fraterna e mais comprometida 

com o Reino. 

 Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos. 

 

Dom José Carlos Chacorowski CM 

Bispo diocesano de Caraguatatuba - SP  
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Introdução a Paulo e suas cartas 

Autor: José Bortolini 

Editora Paulus 

 

Capítulo I 
Quem foi Paulo?  

1. Um judeu da diáspora  

 

De acordo com Atos dos Apóstolos (22,3), Paulo nasceu em Tarso, na 

Cilícia. Devemos perguntar que importância tem na vida de um judeu 

nascer na diáspora, ou seja, fora do “território sagrado”. A resposta 

parece ser esta: um judeu nascido na diáspora normalmente era mais 

aberto do que seus irmãos de raça nascidos na Terra Santa. O contato 

diário com realidades e culturas diferentes era forte convite a não se 

fechar numa redoma (...)  

A diáspora (palavra que vem do grego e significa “dispersão”) é um 

fenômeno antigo na vida do povo de Deus. A migração em massa para 

fora do território dos judeus começou no século VII antes de Cristo. 

Em poucas palavras, os judeus que viviam no exterior, apesar de 

manter sua identidade religiosa e cultural, logo abriram-se para o 

mundo, com os riscos que isso comportava. Um dos resultados dessa 

abertura era sem dúvida a tradução para o grego da Bíblia Hebraica, 

tradução conhecida como Septuaginta, que circulou pelas 

comunidades judaicas que vivam no exterior bem antes do nascimento 

de Jesus. (...) essa tradução contém muitas adaptações do texto 

hebraico, sinal de que eles não tinham escrúpulos em “inculturar-se". 

Na terra de Paulo, os judeus usavam essa tradução, ao passo que no 

“território sagrado” usava-se o texto hebraico com tradução 

simultânea em aramaico. (...)  

O próprio nome dele ajuda a caminhar nesta direção. Ele se chamava 

Saulo (...), mas adotou ou recebeu desde o berço um nome 

“inculturado” (Paulo) como costumavam fazer muitos judeus da 

diáspora. De acordo com Lucas (Atos 13,9), a mudança de Saulo para 

Paulo se dá quando ele inicia a primeira viagem, em vista do contato 

com os pagãos. Mas Paulo nasceu justamente nesse ambiente da 

diáspora e em contato com os não judeus. (...)  

Não se sabe quando nasceu. Deveria ter sido alguns anos mais novo 

que Jesus. (...) ele próprio afirma que foi circuncidado ao oitavo dia, 

como ordenava a Lei (Levítico 12,3), tornando-se assim membro do 

povo de Deus. É judeu legítimo e foi educado como tal (Fl 3,5).  

  

2. A educação que recebeu  

a. A influência da cidade grande  

 

Tarso era uma cidade grande, uma espécie de fronteira entre a cultura 

semítica (Oriente) e greco-romana (Ocidente). (...) Paulo, sem dúvida, 

foi influenciado pelo estilo de vida de sua cidade natal, pela cultura e 
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modo de pensar de seus cidadãos. De fato, quando escreveu a primeira 

carta, ofereceu aos tessalonicenses um critério importante dentro da 

babel que eram as cidades grandes daquele tempo: “examinem tudo e 

fiquem com o que é bom”.  (Tessalonicenses 5,21).  

É fora de dúvida que o estilo de vida e o ambiente cultural de Tarso 

tenham ajudado Paulo em sua educação. Nessa cidade de cultura 

preponderantemente grega, havia o túmulo de Sardanápalo, tido como 

fundador da cidade. No túmulo estava escrito: “Viajante come, bebe e 

goza a vida; o resto não tem qualquer importância”. Mais tarde, 

escrevendo aos Coríntios, Paulo retoma esse pensamento, mostrando 

que, sem fé na ressurreição, o melhor que poderíamos fazer seria 

seguir o conselho do velho fundador: “Se os mortos não ressuscitam, 

comamos e bebamos, pois amanhã morreremos.” (1Cor 15,32b).  

Em Tarso, os devotos de Ísis em certas ocasiões vestiam roupas azul-

celeste para se identificar com a divindade, sobretudo nas festas. 

Isso sem dúvida serviu de base para Paulo falar de uma “veste” 

que identifica o cristão, como se fosse uma carteira de identidade 

(veja, por exemplo, Rm 13,14; 2Cor 5,2; Ef 4,20-24; 6,11; Col 3,10-

14).  

(...)  

A influência que o ambiente social de Tarso exerceu sobre a formação 

de Paulo é grande. Os esportes, a vida jurídica (o Direito Romano), a 

arquitetura, a arte, a cultura estão presentes em seus escritos e 

metáforas da vida cristã. Basta pensar, por exemplo, na “parada 

militar” dos generais vencedores que serviu de base para Paulo 

descrever sua participação no triunfo glorioso de Cristo sobre a morte 

(veja 2Cor 2,14-16).  

Outro detalhe significativo é que em Tarso as mulheres não saíam à 

rua sem o véu persa, sinal de que estavam sob a proteção de um 

homem e que tinham sua dignidade preservada. (...) Parece que 

Paulo, escrevendo mais tarde aos coríntios e ordenando às mulheres 

que cobrissem a cabeça para profetizar, quisesse ter presente esse dado 

(1Cor 11,2-16).  

  

b. A educação em casa  

 

Em casa Paulo recebe formação judaica. Afirma ser da tribo de 

Benjamim, hebreu, filho de hebreus, circuncidado no oitavo dia 

(Fil 3,5). Conhecedor do grego, deve ter conhecido a Septuaginta, a 

tradução grega do Antigo Testamento. Com cerca de cinco anos deve 

ter aprendido do pai o núcleo essencial da Lei (Dt 5-6. 

Veja especialmente o que se diz em 11,19: “...Vocês devem ensiná-las 

a seus filhos”).  

 (...)  

(...) Frequentemente ouvimos falar apenas do aspecto severo de Paulo. 

Todavia, em suas cartas há provas de muita ternura e afeto típicos da 

mãe, sinal de que com ela aprendeu a ser carinhoso, a doar-se sem 

medida, como mãe para os fiéis (Gal 4,19; 1Tes 2,7-8). Sabemos pelos 
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Atos dos Apóstolos, que teve uma irmã (At 23,16). A profissão que 

exercia (At 18,3) deve tê-la aprendido com o pai.  

  

c. A educação na escola sinagogal  

 

Ao lado da sinagoga os judeus normalmente tinham uma 

escola sinagogal. Paulo, como todo menino judeu, começou a 

frequentá-la aos seis anos. Acompanhava-o certamente o pedagogo, 

um escravo encarregado de levar os meninos à escola. (...). Os 

primeiros anos da escolinha eram dedicados à História de Israel, seus 

episódios mais marcantes, patriarcas e matriarcas, heróis e heroínas 

(veja Rm 9,4-5). Aí Paulo teve o primeiro contato com as 

expectativas da chegada do Messias.  

(...)  

  

d. A educação em Jerusalém   

 

Ao completar 15 anos, Paulo deve ter-se mudado para Jerusalém a fim 

de continuar os estudos e se tornar rabi. Era a orientação rabínica que 

assim determinava. (...). A preparação intelectual e acadêmica de 

Paulo foi primorosa.  

Além disso, os preceitos rabínicos prescreviam que aos 18 anos 

o jovem devia casar. Em Jerusalém frequentou a escola do Templo, 

dos doutores da Lei e fariseus, a mais importante “escola superior” do 

mundo judaico daquele tempo. (...) Paralelamente ao estudo, devia 

também trabalhar, como faziam seus professores, por mais 

famosos que fossem. Esse detalhe é importante para entender o modo 

de ser e de agir de Paulo mais tarde, quando trabalha com as próprias 

mãos para não ser peso econômico para as comunidades e para não 

misturar anúncio do Evangelho com dinheiro e comércio.  

  

e. A educação farisaica  

 

Em nossa linguagem, a palavra “fariseu’ está normalmente associada a 

“pessoa falsa e fingida”. Contudo, o sentido primeiro desta 

palavra hebraica é “separado’. Os fariseus surgiram cerca de dois 

séculos antes de Cristo e, entre as coisas boas que deixaram, encontra-

se a fé na ressurreição dos mortos. Nos evangelhos sinóticos os 

fariseus, junto com os doutores da Lei, estão entre os maiores 

adversários de Jesus.  

(...)  

(...) Sua característica mais importante talvez seja a escrupulosa 

prática de toda a Lei escrita e também oral. De fato, juntamente com o 

texto escrito do Antigo Testamento, defendiam a chamada torá oral, 

ou seja, tudo o que veio sendo transmitido oralmente tinha peso 

e status de Lei, e por isso devia ser praticado. Os fariseus se 

distinguem (...) pela observância rigorosa dos mínimos detalhes da 

Lei.  
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3. Paulo e Jesus  

 

Uma pergunta que se faz é se Paulo estava em Jerusalém quando Jesus 

foi morto (ano 30, segundo alguns, 33 de acordo com outros). E tudo 

leva a crer que sim.  não há, contudo, nenhum texto que fale de um 

possível encontro entre Jesus e Paulo. Suas cartas são muito pobres 

em relação a esse aspecto. Pode-se recordar duas passagens da 

segunda carta aos Coríntios: “Mesmo que tenhamos conhecido Cristo 

segundo as aparências, agora já não o conhecemos assim” (5,16b); 

veja também 12,1-6. O segundo texto citado (12,1-6) certamente não 

fala de um contato pessoal de Paulo com Jesus de Nazaré. Trata-se de 

outra experiência. No primeiro texto, Paulo 

poderia simplesmente estar citando os que se gabavam de ter estado 

em contato direto com Jesus antes de sua morte.  

Provavelmente Paulo estava em Jerusalém nos dias da paixão, morte e 

ressurreição de Jesus, sem ter conhecimento ou consciência da 

importância desse fato para ele e para todos os que, mais tarde, 

receberiam sua mensagem.  

  

4. Paulo e o Sinédrio  

 

Sinédrio ou Conselho era o supremo tribunal da época de Jesus e 

depois dele (até o ano 70). Presidido pelo Sumo Sacerdote, 

concentrava praticamente todo o poder para o povo judeu. Era um 

poder subordinado aos dominadores romanos, que impunham o 

sumo sacerdócio a quem fosse fiel ao sistema de dominação.  

O Sinédrio é o principal responsável pela morte de Jesus. Reunia cerca 

de 70 membros, entre os quais estava a elite sacerdotal (chefes dos 

sacerdotes), a elite leiga (“anciãos”, latifundiários e donos de 

comércio em Jerusalém), além dos doutores da Lei (poder judiciário), 

fariseus. Em poucas palavras, a elite dos poderosos.  

Alguns estudos levantam questões a respeito de Paulo nesse Conselho. 

E o fazem a partir da expressão “dei o meu voto”, encontrada em At 

26,10. Paulo está contando seu passado e sua conversão ao rei Agripa. 

Diz: “E foi isto que fiz em Jerusalém: prendi muitos cristãos com 

autorização dos chefes dos sacerdotes, e dei o meu voto para que 

fossem condenados à morte”. Sabe-se que somente os membros do 

Sinédrio é que podiam votar. Se levarmos ao pé da letra essa 

passagem, Paulo teria pertencido ao Sinédrio.  

  

5. Paulo e o Império Romano 

 

O autor de Atos dos Apóstolos não deixa dúvida a respeito de 

Paulo ter sido cidadão romano. Dois textos são bem claros: 16,37 e 

22,25-29. (...)  

O título de cidadão romano abria muitas portas e facilitava as coisas 

para quem tivesse de se deslocar constantemente de um lado para 

outro, como fazia Paulo. E impedia às vezes que o portador desse 

título caísse nas mãos de autoridades inescrupulosas, tornando-
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se vítima de abusos e violências. Parece que isso não ocorreu com 

Paulo. De fato, fala das perseguições e perigos incríveis pelos quais 

passou (veja, por exemplo, 2Cor 11,22-29). A maioria dos conflitos 

enfrentados nesse texto vêm dos irmãos de raça. Mas é lícito 

perguntar: o título de cidadão romano não teria sido de alguma forma 

útil nesses casos de acoites e flagelações?  

Nos seus escritos Paulo nunca fala desse título. Aliás, quando se refere 

ao tema “cidadania”, desloca seu pensamento da terra para o céu, 

como se desprezasse a posse desse título: “A nossa cidadania, porém, 

está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus 

Cristo como Salvador” (Fl 3,20).  

  

6. Homem de várias culturas  

 

Para os padrões daquele tempo, Paulo era um homem 

“internacional’, conhecedor de várias culturas, bem preparado 

intelectualmente para a missão que Deus lhe reservou “antes de 

nascer” (Gl 1,15). (...)  

Atento ao modo como aconteciam as relações na sociedade da época, 

descobre aí uma força extraordinária para a evangelização. De fato, 

observando como se davam as comunicações entre as cidades, o bom 

sistema de correios implantado pelo império romano, não receia 

copiar as ideias e transformá-las em instrumentos de evangelização. 

Não podemos esquecer que ele foi o primeiro escritor do Novo 

Testamento. Quando a pregação do Evangelho era unicamente oral, 

ele inspirou-se nas cartas que se escreviam então para evangelizar com 

textos escritos. Torna-se, assim, sem saber e sem querer, o primeiro 

grande escritor do Novo Testamento. Jesus não deixou nada escrito, 

Paulo, sim.  

(...)  

  

7. Condição social de Paulo  

 

Os Atos o apresentam como alguém de condição social média. (...)  

(...)  

(...) Paulo não adota o modo de ser da cultura grega, que considerava 

o trabalho manual como coisa de escravo. Pelo contrário, seguiu o 

exemplo de seu professor Gamaliel.  

(...)  

Movendo-se num contexto de cultura grega, Paulo 

“perdeu” status, igualando-se com seu trabalho manual aos escravos, 

que constituíam até dois terços da população. Em certas metrópoles do 

império romano. Seu lugar social é o dos trabalhadores empobrecidos, 

embora pudesse fazer valer seus direitos de apóstolo e fundador de 

comunidades (1Cor 9,1-18; 2Cor 11,7-12).  

  

8. Estado civil  

 

Normalmente afirma-se que Paulo era solteiro.  
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(...)  

As cartas de Paulo não são decisivas nesse ponto. Há um texto da 

primeira carta aos Coríntios do qual se poderia deduzir que Paulo 

fosse casado (9,6).  

 

9. Fontes para conhecer Paulo  

 

A melhor fonte para conhecer Paulo são as cartas que escreveu, 

sobretudo as autênticas (...). Há outras fontes importantes, como os 

Atos dos Apóstolos e todos os estudos sobre a situação política, social, 

econômica etc. daqueles lugares e daquela época.  

  

 

 

II 

A Conversão 
(...)  

Por que há três relatos da conversão de Paulo em Atos? (...) os relatos 

não são exatamente iguais. De um modo geral, as três narrativas se 

completam e se justificam. A primeira (9,1-25) insere-se no contexto 

do martírio de Estevão e de outras conversões. (...). O segundo relato 

justifica-se porque o anúncio é feito aos judeus (22,1-21), sendo o 

terceiro pronunciado diante das autoridades políticas (judeus e não-

judeus, 26,1-13). No plano de Lucas, os três relatos de conversão de 

Paulo seriam uma espécie de proclamação universal: aos cristãos, aos 

judeus e aos não judeus.  

(...) Lucas escreve essas coisas uns 50 anos depois que ocorreram (os 

Atos surgiram depois dos anos 80), e Paulo já é contado, há cerca de 

15 anos, entre os mártires e campeões da fé cristã. Não se deve, 

portanto, tomar os acontecimentos narrados nos Atos como 

fatos brutos, mas como interpretações ou releituras feitas à luz da fé.  

  

1. Um processo demorado  

 

Em vez de pensar a conversão de Paulo como um 

acontecimento único e irrepetível na vida, vamos tentar imaginá-la 

como um processo lento, resultado de uma nova visão e experiência 

de Deus, das pessoas, do mundo e das coisas.  

  

2. Conversão do fariseu irrepreensível: nova experiência de Deus  

 

(...)  

Paulo chegou a ser chamado de fariseu irrepreensível. Atingiu o 

estágio insuperável da perfeição. (...) Na lógica do fariseu, Deus 

somente se move depois que as pessoas atingiram a 

irrepreensibilidade. (...) A vinda do Messias, portanto, não é obra do 

amor de Deus, mas resultado da justiça humana.  

(...)  
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Há textos nas cartas de Paulo mostrando como essa espinha dorsal do 

farisaísmo foi quebrada. (...). Não foi, portanto, a perfeição 

dos fariseus e da humanidade que provocou a vinda do Messias. 

Pelo contrário, quando a humanidade menos merecia e esperava, aí o 

amor de Deus em Cristo manifestou toda a sua força.  

(...)  

Resumindo esse aspecto, podemos afirmar que a experiência de Jesus 

Cristo “que amou e se entregou por mim... quando ainda 

éramos pecadores”, foi fundamental para a conversão de Paulo. (...)  

Vista sob este aspecto, a conversão de Paulo tem sabor de processo 

lento, de amadurecimento constante.  

  

3. Conversão do fariseu irrepreensível: nova visão das pessoas   

 

Para um judeu daquele tempo, a questão da raça era extremamente 

importante. Sabe-se que os judeus dividiam o mundo em dois grupos 

desiguais: eles de um lado e, do outro, todos os demais, os pagãos ou 

gentios, também chamados às vezes de “gregos”. Apesar das 

tentativas de aproximação, como a religião dos judeus, o muro 

da separação permanecia de pé (veja, em oposição, Ef 2,11-22). Sabe-

se que os judeus tradicionais cultivavam um desprezo histórico para 

com os não-circuncidados, muitas vezes chamados de “cães” (na 

cultura judaica, o cachorro ocupava um dos primeiros lugares na 

classificação dos animais impuros). Os não judeus que se sentiam 

ofendidos com isso também respondiam à ofensa com grande 

desprezo, escarrando no chão ao passar por um judeu.  

(...)  

A discriminação por causa da raça era, pois, muito forte.  

(...)  

Rigorosamente falando de Paulo, se Paulo como cristão tivesse 

conservado seus princípios farisaicos, não teria podido sair de casa, tal 

era o perigo que o ameaçava constantemente de contaminação com os 

não-judeus impuros.  

(...)  

O contato de Paulo com realidades diferentes abriu-lhe os olhos e 

quebrou a espinha dorsal da discriminação por causa da raça. 

Descobriu que Deus não é o Deus de uma raça, mas o Criador de toda 

humanidade (e Salvador de todos em Jesus Cristo). Percebeu que 

o bem estava presente também naqueles pelos quais 

nutria indiferença, desprezo ou ódio.  

  

4. Conversão do fariseu irrepreensível: nova visão das coisas  

 

Já vimos que os fariseus faziam clara distinção entre puro e impuro. 

Do ponto de vista racial eram todos os pagãos. (...). Essa distinção 

acontecia também em relação às coisas, sobretudo no que se refere aos 

alimentos.  

Parece haver na carta aos Colossenses 2,20-23, a citação do princípio 

farisaico a respeito das coisas a serem consumidas:  
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“Se vocês morreram com Cristo para os elementos do mundo, por que 

se submetem a normas, como se ainda estivessem sujeitos ao mundo, 

normas como estas: “Não pegue, não prove, não toque? Todas essas 

coisas se desgastam pelo uso. E essas proibições são preceitos e 

doutrinas de homens. Tais regras de piedade, humildade e severidade 

com o corpo têm ares de sabedoria, mas na verdade não 

têm nenhum valor, a não ser a satisfação da carne.”  

O princípio parece claro: “não pegue, não prove, não toque”. As 

coisas, sobretudo os alimentos, são sempre potencialmente perigosos. 

Criam uma espécie de tabu, uma obsessão pelos alimentos puros, e 

isso pode levar à paranoia. Paulo fariseu certamente correu esse risco. 

E antes que os Evangelhos fossem escritos, suas cartas já mostram a 

ruptura total com essa visão negativa e pessimista das coisas. (...)  

  

5. A comunidade de Antioquia da Síria  

 

Nem sempre se dá o devido valor à influência dessa comunidade 

na “conversão permanente” de Paulo e nas consequências que daí 

surgiram. De acordo com Atos dos Apóstolos, Paulo fez nessa 

comunidade uma espécie de estágio missionário antes de iniciar as 

viagens ao encontro do mundo e de suas realidades desafiadoras. 

Paulo fará dessa cidade (entre as principais do império romano) 

e da comunidade que há nela, seu ponto de partida e de chegada para 

suas viagens, partilhando com seus membros as alegrias e esperanças. 

(...)  

O perfil da comunidade cristã de Antioquia da Síria é muito 

interessante e destaca-se logo de Jerusalém (...)  

O surgimento dessa comunidade deu-se após a perseguição contra os 

cristãos em Jerusalém, provocada pela morte de Estevão. Estevão 

parece representar o grupo dos seguidores de Jesus de origem “grega”, 

isto é, não-judaica. Morto seu líder, eles se espalham para fora do 

“território sagrado”, indo para Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade 

de Antioquia da Síria. Tentam primeiramente anunciar a Palavra aos 

judeus, mas logo se voltam aos pagãos, pessoas que, de modo geral, 

tinham as mesmas raízes e cultura. De fato, Lucas saliente que a 

iniciativa de pregar Jesus Cristo aos gregos parte de pessoas nascidas 

em Cirene (África) e Chipre.  

  

6. Tentando datar os fatos  

 

Não é fácil datar os acontecimentos da vida de Paulo. Todos os 

esforços produzem sempre resultados aproximativos. De qualquer 

forma, vamos tentar fixar algumas datas:  

Por volta do ano 5: Nascimento em Tarso.  

Por volta do ano 11: Começa a frequentar a escola sinagogal.  

Por volta do ano 20: Muda-se para Jerusalém, para forma-se rabi(no) 

sob os cuidados de Gamaliel.  

Por volta do ano 35: A “conversão”.  
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Até o ano 37, aproximadamente: Arábia, Damasco e rápida viagem a 

Jerusalém (Gl 1,17-18).  

Até o ano 44 ou 45: Alguns anos em Tarso, sua terra.  

Ano 45: aproximadamente: Estadia em Antioquia da Síria  

Anos 46 a 48: Primeira viagem.  

Ano 49: em Jerusalém (At 15,1-35)  

Anos 49 a 52: Segunda viagem.  

Anos 53 a 57/58: Terceira viagem.  

Anos 59 a 62: Quarta viagem.  

Ano 68: Morte, em Roma.  

A data da conversão se baseia no fato de que o assim chamado 

“Concílio de Jerusalém” (At 15,1-35) tenha acontecido no ano 49. Em 

Gálatas 2,1, Paulo afirma que participou desse evento e que isso 

ocorreu14 anos após sua “conversão”, portanto, em torno do ano 35. 

As dificuldades quanto à exatidão das datas são muitas, pois nem 

sempre, quando se fala de anos, se trata de anos completos. Em certos 

casos, seis meses são contados como um ano.  

  

III 

Evangelização Itinerante: Viagens e Fundação de 

Comunidades 

 
“Fiz muitas viagens” (2 Cor 11,26). É isso que Paulo afirma por volta 

do ano 55, quando escreve aos coríntios, cerca de dez anos após ter-se 

tornado missionário itinerante e fundador de comunidades. Mas, de 

acordo com Lucas, as viagens de Paulo ainda não terminaram. Serão 

necessários ainda cerca de sete anos para que os Atos dos 

Apóstolos deem por encerrada a narrativa dessas viagens. Todavia, o 

fim dos Atos dos Apóstolos não é necessariamente o fim das viagens 

desse evangelizador, pois de Roma tencionava ir à Espanha. 

E segundo, as “pastorais” (cartas a Timóteo e Tito), deve ter voltado à 

Ásia.  

(...)  

Paulo nem viajava e nem trabalhava sozinho. Certamente suas viagens 

eram planejadas e preparadas com cuidado. Nem sempre, contudo, os 

planos davam certo e muitas vezes tinham de ser mudados (2Cor 1,15-

2,1).  

Por mar ia de navio. Bastava ter dinheiro, coragem e encontrar um 

navio que fosse na direção desejada. Por terra ia a pé, seguindo as 

grandes estradas que o Império Romano havia construído para unir as 

grandes cidades. Era mais seguro, mas não totalmente. Talvez, esse 

fato tenha inspirado sua estratégia missionária, isto é, atingir 

os grandes centros urbanos, fundar aí um núcleo cristão, dar-lhe uma 

formação básica e um pouco de organização, confiando que esse 

núcleo por sua vez, se espalharia pelas grandes cidades, pelas 

periferias e pequenas cidades dos arredores. Paulo se irrita com os 

coríntios quando estes, por suas brigas internas, atrasam esse processo 

de evangelização em forma de rede (veja 2Cor 10,15-16).  
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As grandes estradas do Império Romano tinham sido construídas para 

fins militares (deslocamento do exército romano que ocupava essas 

regiões), comerciais (transportes dos bens produzidos) e de 

comunicação (correios). O Império Romano dispunha de um sistema 

de comunicação interessante. Para fazer as notícias chegarem velozes, 

a cada 30 quilômetros havia postos de troca de cavalos e 

de pessoas. Paulo e seus companheiros sabiam disso e aproveitavam 

essa estrutura para viajar. Ou seja, normalmente viajavam 30 

quilômetros por dia, pernoitando nesses postos de troca dos 

correios. Todavia, as coisas não eram tão simples. Havia perigos e 

gastos enormes. Dos perigos Paulo fala bastante num trecho de 2Cor 

11,26b-28.  

Nessa série de perigos ao longo das viagens, alguns detalhes chamam 

a atenção. Além dos perigos nos rios e no mar, dos quais Lucas nada 

fala nos Atos, é oportuno lembrar as noites sem dormir (por qual 

motivo?), a fome, a sede e os jejuns forçados (estariam sem dinheiro 

para comprar comida?), com frio e sem agasalho (teriam sido 

assaltados na viagem?). Nas passagens perigosas dessas 

estradas abrigavam-se ladrões que despojavam os viajantes de tudo o 

que possuíam, até da roupa para cobrir o corpo. Teria acontecido isso 

com Paulo e seus companheiros? Paulo garante que, por onde andou 

(rios, cidades, deserto, mar) encontrou perigos. Esses vinham de 

vários grupos: ladrões, judeus, pagãos.  

Com quais recursos Paulo viajava? Atos e cartas concordam que o 

dinheiro para os gastos vinham tanto do trabalho pessoal quanto da 

colaboração das comunidades. Em Atos 18,3 se diz que ele era 

fabricante de tendas; em 20,34-35 há um texto importante: 

“Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos providenciaram o que 

era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo 

mostrei a vocês que é trabalhando assim que devemos ajudar os 

fracos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: 

‘Há mais felicidade em dar do que em receber’”.  

Viaja também com a ajuda das comunidades. Escrevendo aos coríntios 

e fazendo planos, pretende passar com eles o inverno e receber ajuda 

para prosseguir viagem (1Cr 16,6). Logo em seguida, pede à 

comunidade que forneça o necessário para que Timóteo prosseguir 

viagem. (16,11). Quando, entre os coríntios, Paulo passou 

necessidade, as comunidades da Macedônia (talvez de Filipos) o 

socorreram (2Cor 11,9). Escrevendo aos romanos, planeja ir à 

Espanha, e prepara o ânimo dos cristãos dessa cidade para que o 

ajudem nessa nova fronteira de evangelização (15,24). Parece 

que Ferbe, diaconisa da comunidade de Cencréia, fosse a portadora da 

carta aos romanos e também organizadora dessa viagem à Península 

Ibérica. De fato, Paulo diz: “Deem a ela toda a ajuda que precisar, 

pois ela tem ajudado muito a gente e a mim também.”  

Esses dados não podem ser esquecidos quando pretendemos estudar as 

viagens de Paulo. Ao fazer isso, porém, devemos servir-nos das 

informações dos Atos dos Apóstolos. Lucas relata quatro viagens de 

Paulo.  (...) assim sendo, vamos ver como Atos apresentam Paulo 



17 

 

itinerante e fundador de comunidades. Parece que Lucas ao 

fazer isso, escolheu alguns episódios interessantes, omitindo outros. 

É possível descobrir alguns temas ou fatos comuns nas quatro viagens. 

Salientamos quatro: uma realidade nova provocada pelo anúncio do 

Evangelho (normalmente ao um caso de magia ou superstição), um 

pronunciamento de Paulo (discurso), um milagre, uma tribulação. (...)  

  

1. Primeira viagem (anos 46-48) Atos 13-14  

 

A primeira viagem começa e termina em Antioquia da Síria. É feita 

por mar e por terra. João (Marcos) acompanha Barnabé e Paulo. Em 

princípio Barnabé parece ser o chefe da equipe evangelizadora (é 

citado antes de Paulo), mas depois Paulo comanda as ações (passa a 

ser citado antes de Barnabé).  

Como vimos, na comunidade de Antioquia da Síria havia cristãos em 

Chipre (Atos 11,20). Parece que a influência dessas pessoas, além do 

fato de o próprio Barnabé ser natural dessa ilha (Atos 4,36), tenha 

determinado o rumo a ser seguido. Alguns fatos importantes 

parecem salientar uma das preocupações de Lucas,  por exemplo: o 

episódio do mago Elimas na ilha de Chipre. Com esse fato, quer-se 

mostrar que a Palavra de Deus vai vencendo a magia e, mais adiante, 

também as idolatrias (14,1-18). É o Evangelho penetrando nas 

culturas. Esse tema reaparecerá, sob outra roupagem, nas 

outras viagens.  

João (Marcos) separe-se do grupo e volta a Jerusalém (13,13b). Será, 

no começo da segunda viagem, o motivo mais importante para que 

Paulo e Barnabé sigam caminhos próprios.  

Lucas mostra Paulo fazendo um discurso na sinagoga 

de Antioquia da Psídia. É uma mostra de como ele vê Paulo pregando 

aos judeus. (Na segunda viagem, o mostrará falando de Jesus aos 

intelectuais de Atenas; na terceira, será apresentado ensinando por 

longo tempo na escola de Tiranos, além do discurso de despedida dos 

anciãos de Éfeso; na quarta, há vários pronunciamentos de Paulo.) A 

pregação de Paulo nessa cidade parece uma síntese de seu anúncio 

fundamental. E o centro anúncio é a pessoa de Jesus Cristo, eixo da 

história do povo de Deus. O começo do discurso aponto para Jesus 

que ocupa o centro. Paulo abrevia os fatos para se concentrar em 

Jesus.  O fim do discurso é um apelo para que se aceite essa grande 

novidade. Lucas mostra Paulo bem treinado com os textos bíblicos, 

provando, com o Antigo Testamento, que jesus é a realização das 

promessas de Deus e das expectativas do povo. 

Uma característica da primeira viagem (que reaparecerá também em 

outras) é a rejeição do Evangelho por parte dos judeus e a aceitação 

por parte dos pagãos. Os judeus reagem com violência às pregações de 

Paulo, perseguindo-o de cidade em cidade; os pagãos reagem com 

alegria e adesão, começando a formar comunidades cristãs. Icônio, 

Listra e Derbe completam a ida da primeira viagem e são centros 

urbanos de onde partirá o testemunho cristão. Lucas quis inserir aqui 

um milagre de Paulo em Listra (14,8-10) e conservará essa 
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característica também para as demais (um milagre para cada viagem). 

Com a narração desse milagre, certamente o autor pretende defender o 

princípio de que em Paulo se prolongam as palavras, as ações e 

também os sofrimentos de Jesus. 

(...) 

Atos 14,21 marca o retorno da primeira viagem. É um trabalho de 

confirmação das comunidades.  Surge a consciência de que as 

tribulações fazem parte da missão e de que é preciso passar por elas 

para entrar no Reino. (...) 

A chegada a Antioquia da Síria, ponto de partida, é marcada pela 

“prestação de contas”: Paulo e Barnabé contam a grande novidade 

sonhada por essa comunidade que decidira abrir-se sem medo ao 

mundo: Deus tinha aberto aos pagãos a porta da fé.  Esta é a grande 

característica da primeira viagem. O muro que separa a humanidade 

em dois grupos desapareceu. O Deus dos cristãos é o Deus de todos. 

 

2. Segunda viagem (anos 49-52) Atos 15,36-18,23a 

 

A segunda viagem também começa e termina em Antioquia da Síria, e 

ocorre depois do encontro de lideranças cristãs em Jerusalém (Atos 

15). Esse encontro deve ter sido tenso e difícil. Os Atos dão a 

impressão de que tudo ocorreu serenamente, mas os estudiosos 

detectam, com a ajuda das cartas aos Gálatas, tensões profundas entre 

grupos. Parece que o texto de Atos 15 seja o resumo de dois encontros 

diferentes em torno das mesmas questões. (...) A segunda, além de 

apresentar aqueles elementos comuns à primeira, tem uma 

característica própria, como veremos. 

A viagem não começou e já temos uma crise. O pivô parece ser João 

Marcos, que abandonara a equipe na primeira viagem (veja 13,13b). 

pode haver outras razões não confessadas, como o provável 

descontentamento de Paulo diante da hipocrisia de Barnabé, narrada 

em Gálatas 2,13 (supondo que esse fato tenha acontecido antes da 

segunda viagem). Barnabé parece trair o próprio passado de homem 

lúcido e corajoso e Paulo não quer consigo uma pessoa incapaz de 

levar adiante as conquistas da comunidade de Antioquia da Síria. 

Os dois, então, se separam.  Barnabé segue o caminho da primeira 

viagem, indo à sua terra, Chipre, com João Marcos. A abertura ao 

mundo por parte dos cristãos de Antioquia da Síria prossegue com 

Paulo, que se faz acompanhar de Silas-Silvano.  Lucas salienta que 

Paulo partiu “recomendado pelos irmãos à graça do Senhor 

“(Atos 15,40b). Ele e não Barnabé, continua ligado à comunidade e 

dado sequência aos projetos que ela possuía.  Com isso, Barnabé, 

desaparece do campo de interesse do autor de Atos dos 

Apóstolos. (...)  

(...) 

A comunidade de Derbe recebe a segunda visita de Paulo e as de 

Listra, Icônio e Antioquia da Psidia o acolhem pela terceira vez.  Mas 

Lucas ignora esses fatos. Concentra-se na pessoa de Timóteo, que fará 
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parte da equipe.  Timóteo era de Listra, cidade onde Paulo fora 

apedrejado na primeira viagem (14,19-20).  

Lucas omite também a fundação das comunidades gálatas. 

Simplesmente afirma que “Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a 

região da Galácia, uma vez que o Espírito Santo os proibira de 

pregar a Palavra de Deus na Ásia “ (16,6). A maioria dos estudiosos 

afirma que foi nessa ocasião,  por causa de uma doença, que 

Paulo evangelizou a Galácia  (veja Gálatas 4, 13-14). Outros, pensam 

que essas comunidades poderiam ter sido fundadas no período em que 

Paulo esteve em Tarso, antes que Barnabé o fosse buscar.  

Por que os Atos omitem esses acontecimentos? A essas alturas a 

resposta parece clara. Todavia, é importante salientar que Lucas tem 

pressa em mostrar a grande característica da segunda viagem: o 

Evangelho entrando na Europa. (...)  

(...)  

Em Filipos nasce a primeira comunidade cristã europeia, e nasce 

justamente na casa de uma mulher asiática, Lídia, comerciante de 

púrpura, natural da Tiatira.(...) Esse detalhe terá um significado 

profundo na ação de Paulo daqui para frente, sobretudo no que se 

refere a sua relação com as mulheres nas comunidades. A mudança da 

sinagoga para a casa é decisiva para o papel da mulher. Na sinagoga 

ela não contava e nada valia; na casa ela é a dona da casa, anfitriã, 

aquela que coordena. Nesse sentido, é oportuno ler atentamente a carta 

aos Filipenses, notando que há nessas comunidades duas mulheres no 

cargo de direção, Evódia e Síntique. (Fl 4,2) 

(...) 

 

3. Terceira viagem (anos 53-57): Atos 18,13b-21,17 

 

A terceira viagem também começa em Antioquia da Síria, mas 

termina em Jerusalém, provavelmente contra a vontade de Paulo, que 

foi levar o resultado do mutirão internacional de solidariedade e 

acabou preso. 

Lucas faz de Éfeso o pivô da terceira viagem. (...) Sua presença nesta 

comunidade foi profunda, segundo Lucas. Mas surgiram também 

problemas (veja 1Cor 1,12; 3,5-9; 4,6) 

Enquanto isso, Paulo (talvez sozinho) percorreu “sucessivamente as 

regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos” 

Atos 18,23b, “atravessou as regiões mais altas e chegou a Éfeso” 

(19,1). (...) A permanência de Paulo em Éfeso é fundamental no 

esquema das viagens proposto por Lucas. Paulo demora-se aí,e por 

três meses anuncia o Reino de Deus na sinagoga (19,8). Por dois anos 

(19,10) ensina na escola de Tiranos, mais adiante, no discurso de 

despedida, fala de três anos vividos nessa cidade (20,31). É o período 

mais longo numa cidade. (...). Vale a pena perguntar-se por que ficou 

aí todo esse tempo e levantar algumas suspeitassem relação a isso. 

Lucas sintetiza esse tempo com uma frase: ”todos os habitantes da 

Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a Palavra do Senhor” (19,10b). 

É a principal característica da terceira viagem. A permanência de 
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Paulo em Éfeso foi como uma alta torre de transmissão para toda 

Ásia. como teria acontecido tudo isso? Simplesmente mediante as 

aulas dadas na escola de Tiranos? Claro que não. 

A estadia de Paulo em Éfeso é fonte de irradiação também e sobretudo 

mediante cartas, embora Lucas ignore esses fatos (...) supõe um 

período de prisão em Éfeso, durante o qual teriam sido escritas várias 

cartas. 

Assim explica-se, em parte, por que Paulo permaneceu cerca de três 

anos nessa capital. Ele deve ter-se entregue a uma intensa atividade 

evangelizadora, juntamente com grande número de colaboradores que 

faziam parte de sua equipe de evangelização (sua estratégia, partindo 

da grande cidade para as periferias e cidades menores). Ele 

coordenava vasta equipe de colaboradores em torno de um único 

projeto. E se de fato, durante sua estada em Éfeso, toda a Ásia pôde 

ouvir a Palavra do Senhor, deve-se às suas estratégias e a seus 

colaboradores. (...) 

(...) 

Como se pode ver, a irradiação da mensagem a partir de Éfeso se dá 

mediante o ensino oral de Paulo (escola de Tiranos), a colaboração de 

muitas pessoas que iniciam novas comunidades próximas. [ver página 

64 no livro] 

 

4. Quarta viagem (anos 59-62): Atos 21,18-28,16 

 

A quarta viagem, na narrativa de Lucas, ocupa maior espaço que as 

outras, sinal de que é extremamente importante. (...) O tema principal 

é, sem dúvida, este: O testemunho de Jesus Cristo chega aos confins 

do mundo.  De fato, em Atos 1,8 Jesus havia dito aos discípulos que 

seriam testemunhas dele até os extremos da terra. “Extremos da terra 

“, na perspectiva de Lucas, é a cidade de Roma, capital e centro do 

império romano, dentro do qual Paulo se movimenta. Paulo chega a 

Roma, anuncia Jesus aos judeus e isso para Lucas representa o 

encerramento do objetivo de sua obra (Evangelho e Atos). Não se 

importa com o que houve a Paulo depois disso. 

Paulo é preso em Jerusalém e vai testemunhando sucessivamente 

diante de vários grupos: o povo (22,1-21) e o Sinédrio (23,1-11) em 

Jerusalém; o governador Antônio Félix (24,10-21), o governador 

Pórcio Festo (25,11-12) e o rei Agripa (26,1-32) em Cesaréia; os 

judeus (28,17-29) em Roma. É a viagem do prisioneiro-testemunha, 

de Jerusalém aos “extremos da terra”. 

No plano dos Atos realiza-se o que Jesus havia dito aos discípulos em 

Lucas 21,12-19, sobretudo 12,12b-15. 

A sabedoria que Jesus prometeu às suas testemunhas está presente em 

Paulo, que se defende diante de todos. (...) 

(...) 

O tema da tribulação, presente nas viagens anteriores, torna-se 

constante ao longo desta. Basta lembrar alguns detalhes: a prisão 

(21,17-33), o pedido de morte (22,22), o complô para matá-lo (23,12-

22), a proposta indecente que Festo lhe faz, para que volte a Jerusalém 
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a fim de ser julgado (25,9), além do naufrágio detalhadamente descrito 

em 27,13-44. 

(...) 

Os vários discursos são uma espécie de síntese de toda a vida de 

Paulo. Como nas viagens precedentes, o Evangelho vai penetrando as 

culturas e desalienando as pessoas. 

 

5. Outras viagens? 

 

Paulo sempre foi pioneiro e desbravador. (...) o princípio dele era não 

ir a uma região que já tivesse recebido o anúncio do Evangelho. 

Algumas exceções se justificam: sua longa permanência em Éfeso 

deveu-se ao fato de transformar essa capital em foco de irradiação 

para toda a Ásia. Éfeso era importante para a estratégia evangelizadora 

dele (...), planeja transformar a capital em trampolim para outra 

missao igualmente ousada, a Espanha. Evidentemente Paulo não 

fundou as comunidades romanas. Ao lhes escrever, tem em mente 

sobretudo esse novo campo de evangelização: [ler Rm 15,22-24.28-

29] 

(...) 

Roma é para Paulo apenas o ponto de passagem. Deseja desfrutar da 

amizade e da companhia dos romanos, receber ajuda econômica, mas 

sua intenção é ir além (“por ocasião de minha passagem”, “irei para 

a Espanha, passando por aí”). 

Parece que Febe, a diaconisa da igreja de Cencréia, é a portadora 

dessa carta (os romanos certamente não a conheciam). Paulo pede que 

a recebam como cristã e que “deem a ela toda ajuda que precisar” 

(16,2b). 

As chamadas “cartas pastorais” (endereçadas a Timóteo e a Tito) 

falam de outra viagem de Paulo a Ásia. Todavia, é preciso sempre 

lembrar que sobre essas cartas pesa a dúvida se são de Paulo ou não. 

(...) 

Sabe-se que Paulo não possuía morada fixa e só detinha bastante 

tempo numa cidade se fosse impelido por força maior. O Império 

Romano tentou calá-lo para sempre, matando-o por volta do ano 68 (a 

tradição fala de decapitação). Contudo, ele continua vivo em muitas 

pessoas e comunidades. Sua vida e cartas são alimentos para muitos. 
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Comissão Liturgia - Ano 5 

Neste 5º ano do nosso Projeto Diocesano de Pastoral, somos 

chamados a refletir sobre os Sacramentos da Ordem e do Matrimônio. 

Devem ser formadas equipes de Liturgia em todas as Paróquias que 

realizem o trabalho de conscientização de todos os fiéis sobre os 

sacramentos da Ordem e do Matrimônio e formem equipes de liturgia 

para a celebração desses sacramentos. A Diocese deve elaborar os 

subsídios e materiais pedagógicos para que os multiplicadores possam 

trabalhar com eficiência nas paróquias e comunidades. Em vista disso, 

vamos tomar o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica acerca 

desses sacramentos, para um maior aprofundamento e aprendizagem 

sobre eles. 

Os Sacramentos ao Serviço da Comunhão 

1533. O Batismo, a Confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da 

iniciação cristã. São o fundamento da vocação comum de todos os 

discípulos de Cristo – vocação à santidade e à missão de evangelizar o 

mundo. E conferem as graças necessárias para a vida segundo o 

Espírito, nesta existência de peregrinos em marcha para a Pátria. 

1534. Dois outros sacramentos, a Ordem e o Matrimônio, são 

ordenados para a salvação de outrem. Se contribuem também para a 

salvação pessoal, é por meio do serviço aos outros que o fazem. 

Conferem uma missão particular na Igreja e servem a edificação do 

povo de Deus. 

1535. Nesses sacramentos, aqueles que já foram consagrados pelo 

Batismo e pela Confirmação (1) para o sacerdócio comum de todos os 

fiéis, podem receber consagrações particulares. Os que recebem o 

sacramento da Ordem são consagrados para serem, em nome de 

Cristo, «com a palavra e a graça de Deus, os pastores da Igreja» (2). 

Por seu lado, “os esposos cristãos são fortalecidos e como 

que consagrados por meio de um sacramento especial em ordem ao 

digno cumprimento dos deveres do seu estado” (3). 

Artigo 6 

O Sacramento da Ordem 

1536. A Ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por 

Cristo aos Apóstolos continua a ser exercida na Igreja, até ao fim dos 

tempos: é, portanto, o sacramento do ministério apostólico. E 

compreende três graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. 

I. Por que esse nome de sacramento da Ordem? 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap3_1533-1666_po.html#ARTIGO_6_
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1537. A palavra Ordem, na antiguidade romana, designava corpos 

constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que 

governavam, Ordinatio designa a integração num ordo. Na Igreja 

existem corpos constituídos, que a Tradição, não sem fundamento na 

Sagrada Escritura (4), designa, desde tempos antigos, com o nome 

de táxeis (em grego), ordines (em latim): a liturgia fala assim do ordo 

episcoporum – ordem dos bispos –, do ordo presbyterorum - ordem 

dos presbíteros – e do ordo diaconorum –ordem dos diáconos. Há 

outros grupos que também recebem este nome de ordo: os 

catecúmenos, as virgens, os esposos, as viúvas... 

1538. A integração num destes corpos da Igreja fazia-se por meio dum 

rito chamado ordinatio,acto religioso e litúrgico que era uma 

consagração, uma bênção ou um sacramento. Hoje, a 

palavra ordinatio é reservada ao ato sacramental que integra na ordem 

dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos, e que ultrapassa a 

simples eleição, designação, delegação ou instituição pela 

comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo que permite o 

exercício dum «poder sagrado» (sacra potestas) (5) que só pode vir do 

próprio Cristo, pela sua Igreja. A ordenação também é 

chamada consecratio consagração –, porque é um pôr à parte e uma 

investidura feita pelo próprio Cristo para a sua Igreja. A imposição 

das mãos do bispo, com a oração consecratória, constituem o sinal 

visível desta consagração. 

II. O sacramento da Ordem na economia da salvação 

O Sacerdócio da Antiga Aliança 

1539. O povo eleito foi constituído por Deus como “um reino de 

sacerdotes e uma nação consagrada” (Ex 19, 6) (6). Mas, dentro do 

povo de Israel, Deus escolheu uma das doze tribos, a de Levi, 

segregada para o serviço litúrgico (7) o próprio Deus é a sua parte na 

herança (8). Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da 

Antiga Aliança (9). Nela, os sacerdotes são «constituídos em favor dos 

homens, nas coisas respeitantes a Deus, para oferecer dons e 

sacrifícios pelos pecados» (10). 

1540. Instituído para anunciar a Palavra de Deus (11) e para 

restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e a oração, aquele 

sacerdócio é, no entanto, impotente para operar a salvação, precisando 

repetir sem cessar os sacrifícios, sem poder alcançar uma santificação 

definitiva (12)  a qual só o sacrifício de Cristo havia de conseguir. 

1541. Apesar disso, no sacerdócio de Aarão e no serviço dos levitas, 

assim como na instituição dos setenta «Anciãos» (13), a liturgia da 

Igreja vê prefigurações do ministério ordenado da Nova Aliança. 

Assim, no rito latino, a Igreja pede, na oração consecratória da 

ordenação dos bispos: 
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“Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo [...] por vossa palavra 

e vosso dom instituístes a Igreja com as suas normas fundamentais, 

eternamente predestinastes a geração dos justos que havia de nascer de 

Abraão, estabelecestes príncipes e sacerdotes e não deixastes sem 

ministério o vosso santuário...” (14). 

1542. Na ordenação dos presbíteros, a Igreja reza: 

“Senhor, Pai santo, [...] já na Antiga Aliança se desenvolveram 

funções sagradas que eram sinais do sacramento novo. A Moisés e a 

Aarão, que pusestes à frente do povo para o conduzirem e 

santificarem, associastes como seus colaboradores outros homens 

também escolhidos por Vós. No deserto, comunicastes o espírito de 

Moisés a setenta homens prudentes, com o auxílio dos quais ele 

governou mais facilmente o vosso povo. Do mesmo modo, as graças 

abundantes concedidas a Aarão. Vós as transmitistes a seus filhos, a 

fim de não faltarem sacerdotes, segundo a Lei, para oferecer os 

sacrifícios do templo, sombra dos bens futuros...” (15). 

1543. E na oração consecratória para a ordenação dos diáconos, a 

Igreja confessa: 

“Senhor, Pai santo, [...] é o novo templo que se edifica quando 

estabeleceis os três graus dos ministros sagrados para servirem ao 

vosso nome, como já na primeira Aliança escolhestes os filhos de 

Levi, para o serviço do templo antigo” (16). 

O Sacerdócio Único de Cristo 

1544. Todas as prefigurações do sacerdócio da Antiga Aliança 

encontram a sua realização em Jesus Cristo, “único mediador entre 

Deus e os homens” (1 Tm 2, 5). Melquisedec, “sacerdote do Deus 

Altíssimo” (Gn 14, 18), é considerado pela Tradição cristã como uma 

prefiguração do sacerdócio de Cristo, único “Sumo-Sacerdote segundo 

a ordem de Melquisedec” (Heb 5, l0; 6, 20), “santo, inocente, sem 

mancha” (Heb 7, 26), que “com uma única oblação, tornou perfeitos 

para sempre os que foram santificados” (Heb 10, 14), isto é, pelo 

único sacrifício da sua cruz. 

1545. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por 

todas. E no entanto, é tornado presente no sacrifício eucarístico da 

Igreja. O mesmo se diga do sacerdócio único de Cristo, que é tornado 

presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuição da unicidade do 

sacerdócio de Cristo: “e por isso, só Cristo é verdadeiro sacerdote, 

sendo os outros seus ministros” (17). 

Duas Participações no Sacerdócio Único de Cristo 
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1546. Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da Igreja “um 

reino de sacerdotes para Deus seu Pai” (18). Toda a comunidade dos 

crentes, como tal, é uma comunidade sacerdotal. Os fiéis exercem o 

seu sacerdócio batismal por meio da participação, cada qual segundo a 

sua vocação própria, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. É 

pelos sacramentos do Batismo e da Confirmação que os fiéis são 

“consagrados para serem [...] um sacerdócio santo” (19). 

1547. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos 

presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis – embora “um e 

outro, cada qual segundo o seu modo próprio, participem do único 

sacerdócio de Cristo” (20) – são, no entanto, essencialmente diferentes 

ainda que sendo “ordenados um para o outro” (21). Em que sentido? 

Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento 

da vida batismal – vida de fé, esperança e caridade, vida segundo o 

Espírito – o sacerdócio ministerial está ao serviço do sacerdócio 

comum, ordena-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os 

cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e 

guiar a sua Igreja. E é por isso que é transmitido por um sacramento 

próprio, que é o sacramento da Ordem. 

Na Pessoa de Cristo Cabeça... 

1548. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que 

está presente à sua Igreja, como Cabeça do seu corpo, Pastor do seu 

rebanho, Sumo-Sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. É 

o que a Igreja exprime quando diz que o padre, em virtude do 

sacramento da Ordem, age in persona Christi Capitis – na pessoa de 

Cristo Cabeça (22): 

“É o mesmo Sacerdote, Jesus Cristo, de quem realmente o ministro 

faz as vezes. Se realmente o ministro é assimilado ao Sumo-Sacerdote, 

em virtude da consagração sacerdotal que recebeu, goza do direito de 

agir pelo poder do próprio Cristo que representa 'virtute ac persona 

ipsius Christi'” (23). 

“Cristo é a fonte de todo o sacerdócio: pois o sacerdócio da [antiga] 

lei era figura d'Ele, ao passo que o sacerdote da nova lei age na pessoa 

d'Ele” (24). 

1549. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e padres, a 

presença de Cristo como cabeça da Igreja torna-se visível no meio da 

comunidade dos crentes (25). Segundo a bela expressão de Santo 

Inácio de Antioquia, o bispo é týpos toû Patrós, como que a imagem 

viva de Deus Pai (26). 

1550. Esta presença de Cristo no seu ministro não deve ser entendida 

como se este estivesse premunido contra todas as fraquezas humanas, 

contra o afã de domínio, contra os erros, isto é, contra o pecado. A 
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força do Espírito Santo não garante do mesmo modo todos os atos do 

ministro. Enquanto que nos sacramentos esta garantia é dada, de 

maneira que nem mesmo o pecado do ministro pode impedir o fruto 

da graça, há muitos outros atos em que a condição humana do 

ministro deixa vestígios, que nem sempre são sinal de fidelidade ao 

Evangelho e podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade 

apostólica da Igreja. 

1551. Este sacerdócio é ministerial. “O encargo que o Senhor confiou 

aos pastores do seu Povo é um verdadeiro serviço” (27). Refere-se 

inteiramente a Cristo e aos homens. Depende inteiramente de Cristo e 

do seu sacerdócio único e foi instituído em favor dos homens e da 

comunidade da Igreja. O sacramento da Ordem comunica “um poder 

sagrado”, que não é senão o de Cristo. O exercício desta autoridade 

deve, pois, regular-se pelo modelo de Cristo, que por amor Se fez o 

último e servo de todos (28). “O Senhor disse claramente que o 

cuidado dispensado ao seu rebanho seria uma prova de amor para com 

Ele” (29). 

... “Em Nome de Toda a Igreja” 

1552. O sacerdócio ministerial não tem somente o encargo de 

representar Cristo, cabeça da Igreja, perante a assembleia dos fiéis; 

age também em nome de toda a Igreja, quando apresenta a Deus a 

oração da mesma Igreja (30) e, sobretudo, quando oferece o sacrifício 

eucarístico (31). 

1553. “Em nome de toda a Igreja” não quer dizer que os sacerdotes 

sejam os delegados da comunidade. A oração e a oferenda da Igreja 

são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo, sua cabeça. É 

sempre o culto de Cristo na e pela sua Igreja. É toda a Igreja, corpo de 

Cristo, que ora e se oferece, “por Cristo, com Cristo, em Cristo”, na 

unidade do Espírito Santo, a Deus Pai. Todo o corpo, caput et memora 

– cabeça e membros –, ora e oferece-se; e, por isso, aqueles que, no 

corpo, são de modo especial os ministros, chamam-se ministros não 

apenas de Cristo, mas também da Igreja. É porque representa Cristo, 

que o sacerdócio ministerial pode representar a Igreja. 

III. Os três graus do sacramento da Ordem 

1554. “O ministério eclesiástico, instituído por Deus, é exercido em 

ordens diversas por aqueles que, desde a antiguidade, são chamados 

bispos, presbíteros e diáconos” (32). A doutrina católica, expressa na 

liturgia, no Magistério e na prática constante da Igreja, reconhece que 

existem dois graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo: 

o episcopado e o presbiterado. O diaconado destina-se a ajudá-los e a 

servi-los. Por isso, o termo “sacerdos” designa, no uso atual, os 

bispos e os presbíteros, mas não os diáconos. Todavia, a doutrina 

católica ensina que os graus de participação sacerdotal (episcopado e 
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presbiterado) e o grau de serviço (diaconado), todos três são 

conferidos por um ato sacramental chamado “ordenação”, ou seja, 

pelo sacramento da Ordem. 

“Reverenciem todos os diáconos como a Jesus Cristo e de igual modo 

o bispo que é a imagem do Pai, e os presbíteros como o senado de 

Deus e como a assembleia dos Apóstolos: sem eles, não se pode falar 

de Igreja” (33). 

A Ordenação Episcopal – Plenitude do Sacramento da 

Ordem 

1555. “Entre os vários ministérios, que na Igreja se exercem desde os 

primeiros tempos, consta da Tradição que o principal é o daqueles 

que, constituídos no episcopado por meio de uma sucessão que 

remonta às origens, são os transmissores da semente apostólica” (34). 

1556. Para desempenhar a sua sublime missão, “os Apóstolos foram 

enriquecidos por Cristo com uma efusão especial do Espírito Santo, 

que sobre eles desceu: e pela imposição das mãos eles próprios 

transmitiram aos seus colaboradores este dom espiritual que foi 

transmitido até aos nossos dias por meio da consagração episcopal” 

(35). 

1557. O II Concílio do Vaticano “ensina que, pela consagração 

episcopal, se confere a plenitude do sacramento da Ordem, à qual o 

costume litúrgico da Igreja e a voz dos santos Padres chamam sumo 

sacerdócio e vértice ["summa"] do sagrado ministério” (36). 

1558. “A consagração episcopal, juntamente com a função de 

santificar, confere também as funções de ensinar e governar [...] De 

facto, pela imposição das mãos e pelas palavras da consagração, a 

graça do Espírito Santo é dada e é impresso o carácter sagrado, de tal 

modo que os bispos fazem as vezes, de uma forma eminente e visível, 

do próprio Cristo, Mestre, Pastor e Pontífice e atuam em vez d'Ele [«in 

Eius persona agant»]” (37). “Por isso, pelo Espírito Santo que lhes foi 

dado, os bispos foram constituídos verdadeiros e autênticos mestres da 

fé, pontífices e pastores” (38). 

1559. “É em virtude da consagração episcopal e pela comunhão 

hierárquica com a cabeça e os membros do colégio que alguém é 

constituído membro do corpo episcopal” (39).O carácter e a natureza 

colegial da ordem episcopal manifestam-se, entre outros modos, na 

antiga prática da Igreja que exige, para a consagração dum novo bispo, 

a participação de vários bispos (40). Para a ordenação legítima de um 

bispo requer-se, hoje, uma intervenção especial do bispo de Roma, em 

virtude da sua qualidade de supremo vínculo visível da comunhão das 

Igrejas particulares na Igreja una e de garantia da sua liberdade. 
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1560. Cada bispo tem, como vigário de Cristo, o encargo pastoral da 

Igreja particular que lhe foi confiada. Mas, ao mesmo tempo, partilha 

colegialmente com todos os seus irmãos no episcopado a solicitude 

por todas as Igrejas: “Se cada bispo é pastor próprio apenas da porção 

do rebanho que foi confiada aos seus cuidados, a sua qualidade de 

legítimo sucessor dos Apóstolos, por instituição divina, torna-o 

solidariamente responsável pela missão apostólica da Igreja” (41). 

1561. Tudo o que acaba de ser dito explica porque é que a Eucaristia 

celebrada pelo bispo tem uma significação muito especial como 

expressão da Igreja reunida em torno do altar sob a presidência 

daquele que representa visivelmente Cristo, bom Pastor e Cabeça da 

sua Igreja (42). 

A Ordenação dos Presbíteros – Cooperadores dos Bispos 

1562. “Cristo, a Quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por meio 

dos seus Apóstolos tornou os bispos, que são sucessores deles, 

participantes da sua consagração e missão; e estes, por sua vez, 

transmitem legitimamente o múnus do seu ministério em grau diverso 

e a diversos sujeitos na Igreja” (43). “O seu cargo ministerial foi 

transmitido em grau subordinado aos presbíteros, para que, 

constituídos na Ordem do presbiterado, fossem cooperadores da 

Ordem episcopal para o desempenho perfeito da missão apostólica 

confiada por Cristo” (44). 

1563. “O ofício dos presbíteros, enquanto unido à Ordem episcopal, 

participa da autoridade com que o próprio Cristo edifica, santifica e 

governa o seu corpo. Por isso, o sacerdócio dos presbíteros, embora 

pressuponha os sacramentos da iniciação cristã, é conferido mediante 

um sacramento especial, em virtude do qual os presbíteros, mediante a 

unção do Espírito Santo, ficam assinalados com um carácter particular 

e, dessa maneira, configurados a Cristo-Sacerdote, de tal modo que 

possam agir em nome e na pessoa de Cristo Cabeça” (45). 

1564. Os presbíteros, embora não possuam o pontificado supremo e 

dependam dos bispos no exercício do próprio poder, todavia estão-

lhes unidos na honra do sacerdócio; e, por virtude do sacramento da 

Ordem, são consagrados, à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote 

(46), para pregar o Evangelho, ser pastores dos fiéis e celebrar o culto 

divino como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento (47). 

1565. Em virtude do sacramento da Ordem, os sacerdotes participam 

das dimensões universais da missão confiada por Cristo aos 

Apóstolos. O dom espiritual que receberam na ordenação prepara-os, 

não para uma missão limitada e restrita, “mas sim para uma missão de 

salvação de amplitude universal, ‘até aos confins da terra’” (48), 

“dispostos, no seu coração, a pregar o Evangelho em toda a parte” 

(49). 
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1566. “É no culto ou sinaxe eucarística que, por excelência exercem o 

seu múnus sagrado: nela, agindo na pessoa de Cristo e proclamando o 

seu mistério, unem as preces dos fiéis ao sacrifício da cabeça e, no 

sacrifício da Missa, tornam presente e aplicam, até à vinda do Senhor, 

o único sacrifício do Novo Testamento, o de Cristo, o qual de uma vez 

por todas se ofereceu ao Pai, como hóstia imaculada” (50). É deste 

sacrifício único que todo o seu ministério sacerdotal tira a própria 

força (51). 

1567. “Cooperadores esclarecidos da Ordem episcopal, sua ajuda e 

instrumento, chamados para o serviço do povo de Deus, os presbíteros 

constituem com o seu bispo um único presbyterium com diversas 

funções. Onde quer que se encontre uma comunidade de fiéis, eles 

tornam de certo modo, presente o bispo, ao qual estão associados, de 

ânimo fiel e generoso, e cujos encargos e solicitude assumem, 

segundo a própria medida, traduzindo-os na prática do cuidado 

quotidiano dos fiéis” (52). Os presbíteros só podem exercer o seu 

ministério na dependência do bispo e em comunhão com ele. A 

promessa de obediência, que fazem ao bispo no momento da 

ordenação, e o ósculo da paz dado pelo bispo no final da liturgia de 

ordenação, significam que o bispo os considera seus colaboradores, 

filhos, irmãos e amigos e que, em contrapartida, eles lhe devem amor 

e obediência. 

1568. “Os presbíteros, elevados pela ordenação à Ordem do 

presbiterado, estão unidos entre si numa íntima fraternidade 

sacramental. Especialmente na diocese, a cujo serviço, sob o bispo 

respectivo, estão consagrados, formam um só presbitério” (53). A 

unidade do presbitério tem uma expressão litúrgica no costume 

segundo o qual, durante o rito da ordenação presbiteral, os presbíteros 

impõem também eles as mãos, depois do bispo. 

A Ordenação dos Diáconos – “Em Vista do Serviço” 

1569. “No grau inferior da hierarquia estão os diáconos, aos quais 

foram impostas as mãos, ‘não em vista do sacerdócio, mas do 

serviço’” (54). Para a ordenação no diaconado, só o bispo é que impõe 

as mãos, significando com isso que o diácono está especialmente 

ligado ao bispo nos encargos próprios da sua  “diaconia” (55). 

1570. Os diáconos participam de modo especial na missão e na graça 

de Cristo (56). O sacramento da Ordem marca-os com 

um selo (“caráter”) que ninguém pode fazer desaparecer e que os 

configura com Cristo, que se fez “diácono”, isto é, o servo de todos 

(57). Entre outros serviços, pertence aos diáconos assistir o bispo e os 

sacerdotes na celebração dos divinos mistérios, sobretudo da 

Eucaristia, distribuí-la, assistir ao Matrimônio e abençoá-lo, proclamar 

o Evangelho e pregar, presidir aos funerais e consagrar-se aos diversos 

serviços da caridade (58). 
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1571. A partir do II Concílio do Vaticano, a Igreja latina restabeleceu 

o diaconado “como grau próprio e permanente da hierarquia” (59), 

enquanto as Igrejas do Oriente o tinham sempre mantido. 

Este diaconado permanente, que pode ser conferido a homens 

casados, constitui um enriquecimento importante para a missão da 

Igreja. Com efeito, é apropriado e útil que homens, cumprindo na 

Igreja um ministério verdadeiramente diaconal, quer na vida litúrgica 

e pastoral, quer nas obras sociais e caritativas, “sejam fortificados pela 

imposição das mãos, transmitida desde os Apóstolos, e mais 

estreitamente ligados ao altar, para que cumpram o seu ministério 

mais eficazmente por meio da graça sacramental do diaconado” (60). 

IV. A celebração deste sacramento 

1572. A celebração da ordenação dum bispo, de presbíteros ou de 

diáconos, dada a sua importância na vida duma Igreja particular, 

requer o concurso do maior número possível de fiéis. Terá lugar, de 

preferência, ao domingo e na Sé catedral, com solenidade adequada à 

circunstância. As três ordenações – do bispo, do presbítero e do 

diácono – seguem o mesmo esquema. O lugar próprio de sua 

celebração é dentro da liturgia eucarística. 

1573. O rito essencial do sacramento da Ordem é constituído, para os 

três graus, pela imposição das mãos, por parte do bispo, sobre a 

cabeça do ordinando, bem como pela oração consecratória específica, 

que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e dos seus dons 

apropriados ao ministério para que é ordenado o candidato (61). 

1574. Como em todos os sacramentos, ritos anexos envolvem a 

celebração. Variando muito nas diversas tradições litúrgicas, têm 

todos um traço comum: exprimem os múltiplos aspectos da graça 

sacramental. Assim, os ritos iniciais, no rito latino – a apresentação e a 

eleição do ordinando, a alocução do bispo, o interrogatório do 

ordinando, as ladainhas dos santos – atestam que a escolha do 

candidato se fez em conformidade com o costume da Igreja e 

preparam o ato solene da consagração depois da qual vários ritos vêm 

exprimir e completar, de modo simbólico, o mistério realizado: para o 

bispo e para o sacerdote, a unção com o Santo Crisma, sinal da unção 

especial do Espírito Santo, que torna fecundo o seu ministério; entrega 

do livro dos Evangelhos do anel, da mitra e do báculo ao bispo, em 

sinal da sua missão apostólica de anunciar a Palavra de Deus, da sua 

fidelidade à Igreja, esposa de Cristo, do seu múnus de pastor do 

rebanho do Senhor: para o presbítero, entrega da patena e do cálice, “a 

oferenda do povo santo” (62) que ele é chamado a apresentar a Deus; 

para o diácono, entrega do livro dos Evangelhos, pois acaba de receber 

a missão de anunciar o Evangelho de Cristo. 

V. Quem pode conferir esse sacramento? 
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1575. Foi Cristo quem escolheu os Apóstolos e lhes deu parte na sua 

missão e autoridade. Depois de ter subido à direita do Pai, Cristo não 

abandona o seu rebanho, antes continuamente o guarda por meio dos 

Apóstolos com a sua proteção e continua a dirigi-lo por meio destes 

mesmos pastores que hoje prosseguem a sua obra  (63). É pois Cristo 

“quem dá”, a uns serem apóstolos, a outros serem pastores (64). E 

continua agindo por meio dos bispos (65). 

1576. Uma vez que o sacramento da Ordem é o sacramento do 

ministério apostólico, pertence aos bispos, enquanto sucessores dos 

Apóstolos, transmitir “o dom espiritual” (66), “a semente apostólica” 

(67). Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha da 

sucessão apostólica, conferem validamente os três graus do 

sacramento da Ordem (68). 

VI. Quem pode receber esse sacramento? 

1577. “Só o varão (vir) batizado pode receber validamente a sagrada 

ordenação” (69). O Senhor Jesus escolheu homens (viri) para formar o 

colégio dos Doze Apóstolos (70) e o mesmo fizeram os Apóstolos 

quando escolheram os seus colaboradores (71) para lhes sucederem no 

desempenho do seu ministério (72). O Colégio dos bispos, a que os 

presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza, até 

que Cristo volte, o Colégio dos Doze. A Igreja reconhece-se vinculada 

por essa escolha feita pelo Senhor em pessoa. É por isso que a 

ordenação das mulheres não é possível (73). 

1578. Ninguém tem direito a receber o sacramento da Ordem. Com 

efeito, ninguém pode arrogar-se tal encargo. É-se chamado a ele por 

Deus (74). Aquele que julga reconhecer em si sinais do chamamento 

divino ao ministério ordenado, deve submeter humildemente o seu 

desejo à autoridade da Igreja, à qual incumbe a responsabilidade e o 

direito de chamar alguém para receber as Ordens. Como toda e 

qualquer graça, este sacramento só pode ser recebido como um dom 

imerecido. 

1579. Todos os ministros ordenados da Igreja latina, à exceção dos 

diáconos permanentes, são normalmente escolhidos entre homens 

crentes que vivem celibatários e têm vontade de guardar 

o celibato “por amor do Reino dos céus” (Mt 19, 12). Chamados a 

consagrarem-se totalmente ao Senhor e às “suas coisas” (75) dão-se 

por inteiro a Deus e aos homens. O celibato é um sinal desta vida 

nova, para cujo serviço o ministro da Igreja é consagrado: aceite de 

coração alegre, anuncia de modo radioso o Reino de Deus (76). 

1580. Nas Igrejas orientais vigora, desde há séculos, uma disciplina 

diferente: enquanto os bispos são escolhidos unicamente entre os 

celibatários, homens casados podem ser ordenados diáconos e 

presbíteros. Esta prática é, desde há muito tempo, considerada 
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legítima: estes sacerdotes exercem um ministério frutuoso nas suas 

comunidades (77). Mas, por outro lado, o celibato dos sacerdotes é 

tido em muita honra nas Igrejas orientais e são numerosos aqueles que 

livremente optam por ele, por amor do Reino de Deus. Tanto no 

Oriente como no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da 

Ordem já não pode casar-se. 

VII. Os efeitos do sacramento da Ordem 

O Caráter Indelével 

1581. Este sacramento configura o ordinando com Cristo por uma 

graça especial do Espírito Santo, a fim de servir de instrumento de 

Cristo em favor da sua Igreja. Pela ordenação, recebe-se a capacidade 

de agir como representante de Cristo, cabeça da Igreja. na sua tríplice 

função de sacerdote, profeta e rei. 

1582. Tal como no caso do Batismo e da Confirmação, esta 

participação na função de Cristo é dada uma vez por todas. O 

sacramento da Ordem confere, também ele, um caráter espiritual 

indelével, e não pode ser repetido nem conferido para um tempo 

limitado (78). 

1583. Uma pessoa validamente ordenada pode, é certo, por graves 

motivos, ser dispensada das obrigações e funções decorrentes da 

ordenação, ou ser proibido de as exercer (79): mas já não pode voltar a 

ser leigo, no sentido estrito (80), porque o caráter impresso pela 

ordenação fica para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia da 

ordenação marcam-no de modo permanente. 

1584. Uma vez que é Cristo, afinal, quem age e opera a salvação por 

meio do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo de 

agir (81). Santo Agostinho di-lo numa linguagem vigorosa: 

“Quanto ao ministro orgulhoso, deve ser contado juntamente com o 

diabo. E nem por isso se contamina o dom de Cristo: o que por meio 

de tal ministro se comunica, conserva a sua pureza: o que passa por 

ele mantém-se límpido e chega até à terra fértil. [...] De fato, a virtude 

espiritual do sacramento é semelhante à luz: os que devem ser 

iluminados recebem-na na sua pureza, e ela, embora atravesse seres 

manchados, não se suja” (82). 

A Graça do Espírito Santo 

1585. A graça do Espírito Santo própria deste sacramento, consiste 

numa configuração com Cristo, Sacerdote, Mestre e Pastor, de quem o 

ordenado é constituído ministro. 
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1586. Para o bispo, é, em primeiro lugar, uma graça de 

fortaleza («Spiritum principalem –Espírito soberano», isto é, Espírito 

que faz chefes, pede a oração de consagração do bispo, no rito latino 

(83)): a graça de guiar e defender, com força e prudência, a sua Igreja, 

como pai e pastor, com amor desinteressado para com todos e uma 

predileção pelos pobres, os enfermos e os necessitados (84). Esta 

graça impele-o a anunciar o Evangelho a todos, a ser o modelo do seu 

rebanho, a ir adiante dele no caminho da santificação, identificando-se 

na Eucaristia com Cristo sacerdote e vítima, sem recear dar a vida 

pelas suas ovelhas: 

“Ó Pai, que conheceis os corações, concedei ao vosso servo, que 

escolhestes para o episcopado, a graça de apascentar o vosso santo 

rebanho e de exercer de modo irrepreensível, diante de Vós, o 

supremo sacerdócio, servindo-Vos noite e dia: que ele torne propício o 

vosso rosto e ofereça os dons da vossa santa Igreja: tenha, em virtude 

do Espírito do supremo sacerdócio, o poder de perdoar os pecados 

segundo o vosso mandamento, distribua os cargos segundo a vossa 

ordem e desligue de todo o vínculo pelo poder que Vós destes aos 

Apóstolos: que ele Vos agrade pela sua doçura e coração puro, 

oferecendo-Vos um perfume agradável, por vosso Filho Jesus 

Cristo...” (85). 

1587. O dom espiritual, conferido pela ordenação presbiteral, está 

expresso nesta oração própria do rito bizantino. O bispo, impondo as 

mãos, diz, entre outras coisas: 

“Senhor, enchei do dom do Espírito Santo aquele que Vos dignastes 

elevar ao grau de presbítero, para que seja digno de se manter 

irrepreensível diante do vosso altar, de anunciar o Evangelho do vosso 

Reino, de desempenhar o ministério da vossa Palavra de verdade, de 

Vos oferecer dons e sacrifícios espirituais, de renovar o vosso povo 

pelo banho da regeneração; de modo que, ele próprio, vá ao encontro 

do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, vosso Unigênito, no 

dia da sua segunda vinda, e receba da vossa imensa bondade a 

recompensa dum fiel desempenho do seu ministério” (86). 

1588. Quanto aos diáconos, “fortalecidos pela graça sacramental, 

servem o povo de Deus na ‘diaconia’ da liturgia, da palavra e da 

caridade, em comunhão com o bispo e o seu presbitério” (87). 

1589. Perante a grandeza da graça e do múnus sacerdotais, os santos 

doutores sentiram o apelo urgente à conversão, a fim de 

corresponderem, por toda a sua vida, Àquele de Quem o sacramento 

os constituiu ministros. É assim que São Gregário de Nazianzo, ainda 

jovem presbítero, exclama: 

“Temos de começar por nos purificar, antes de purificarmos os outros: 

temos de ser instruídos, para podermos instruir: temos de nos tornar 
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luz para alumiar, de nos aproximar de Deus para podermos aproximar 

d'Ele os outros, ser santificados para santificar, conduzir pela mão e 

aconselhar com inteligência” (88). “Eu sei de Quem somos ministros, 

a que nível nos encontramos e para onde nos dirigimos. Conheço as 

alturas de Deus e a fraqueza do homem, mas também a sua força” 

(89). [Quem é, pois, o sacerdote? Ele é] “o defensor da verdade, eleva-

se com os anjos glorifica com os arcanjos, faz subir ao altar do Alto as 

vítimas dos sacrifícios, participa no sacerdócio de Cristo, remodela a 

criatura, restaura [nela] a imagem [de Deus], recria-a para o mundo do 

Alto e, para dizer o que há de mais sublime, é divinizado e diviniza” 

(90). 

E diz o santo Cura d'Ars: “É o sacerdote quem continua a obra da 

redenção na terra”... “Se bem se compreendesse o que o sacerdote é na 

terra, morrer-se-ia, não de medo, mas de amor”. [...] “O sacerdócio é o 

amor do Coração de Jesus” (91). 

Resumindo: 

1590. São Paulo ao seu discípulo Timóteo: “Exorto-te a que reavives 

o dom que Deus depositou em ti, pela imposição das minhas mãos» (2 

Tm 1, 6), e «aquele que aspira ao lugar de bispo, aspira a uma nobre 

função” (1 Tm 3, 1). A Tito, o mesmo Apóstolo dizia: “Se te deixei em 

Creta, foi para acabares de organizar o que faltava e estabelecer 

anciãos em cada cidade, como te havia ordenado” (Tt 1, 5). 

1591. A Igreja é, na sua totalidade, um povo sacerdotal. Graças ao 

Batismo, todos os fiéis participam no sacerdócio de Cristo. Esta 

participação chama-se «sacerdócio comum dos fiéis». Na base deste 

sacerdócio e ao seu serviço, existe uma outra participação na missão 

de Cristo: a do ministério conferido pelo sacramento da Ordem, cuja 

missão é servir em nome e na pessoa de Cristo-Cabeça no meio da 

comunidade. 

1592. O sacerdócio ministerial difere essencialmente do sacerdócio 

comum dos fieis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos 

mesmos fiéis. Os ministros ordenados exercem o seu serviço junto do 

povo de Deus pelo ensino (munus docendi), pelo culto divino (múnus 

liturgicum) e pelo governo pastoral (munus regendi). 

1593. Desde as origens, o ministério ordenado foi conferido e 

exercido em três graus: o dos bispos, o dos presbíteros e o dos 

diáconos. Os ministérios conferidos pela ordenação são 

insubstituíveis na estrutura orgânica da Igreja: sem bispo, presbíteros 

e diáconos, não pode falar-se de Igreja (92). 

1594. O bispo recebe a plenitude do sacramento da Ordem que o 

insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da Igreja 

particular que lhe é confiada. Os bispos, enquanto sucessores dos 
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Apóstolos e membros do Colégio, têm parte na responsabilidade 

apostólica e na missão de toda a Igreja, sob a autoridade do Papa, 

sucessor de São Pedro. 

1595. Os presbíteros estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal 

e, ao mesmo tempo, dependem deles no exercício das suas funções 

pastorais; são chamados a ser os cooperadores providentes dos 

bispos; formam, em volta do seu bispo, o presbitério, que assume com 

ele a responsabilidade da Igreja particular: Os presbíteros recebem 

do bispo o encargo duma comunidade paroquial ou duma função 

eclesial determinada. 

1596. Os diáconos são ministros ordenados para as tarefas de serviço 

da Igreja; não recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação 

confere-lhes funções importantes no ministério da Palavra, culto 

divino, governo pastoral e serviço da caridade, encargos que eles 

devem desempenhar sob a autoridade pastoral do seu bispo. 

1597. O sacramento da Ordem é conferido pela imposição das mãos, 

seguida de uma solene oração consecratória, que pede a Deus para o 

ordinando as graças do Espírito Santo, requeridas para o seu 

ministério. A ordenação imprime um caráter sacramental indelével. 

1598. A Igreja confere o sacramento da Ordem somente a homens 

(viris) batizados, cujas aptidões para o exercício do ministério tenham 

sido devidamente reconhecidas. Compete à autoridade da Igreja a 

responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber a 

Ordem. 

1599. Na Igreja latina, o sacramento da Ordem para o presbiterado, 

normalmente, apenas é conferido a candidatos decididos a abraçar 

livremente o celibato e que manifestem publicamente a sua vontade de 

o guardar por amor do Reino de Deus e do serviço dos homens. 

1600. Pertence aos bispos o direito de conferir o sacramento da 

Ordem nos seus três graus. 

Artigo 7 

O Sacramento o Matrimônio 

1601. “O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher 

constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por 

sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação da 

prole, entre os batizados foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de 

sacramento” (93) . 

I. O matrimônio no desígnio de Deus 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap3_1533-1666_po.html#ARTIGO_7_
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1602. A Sagrada Escritura começa pela criação do homem e da 

mulher, à imagem e semelhança de Deus (94), e termina com a visão 

das “núpcias do Cordeiro” (Ap 19, 9) (95). Do princípio ao fim, a 

Escritura fala do matrimônio e do seu “mistério”, da sua instituição e 

do sentido que Deus lhe deu, da sua origem e da sua finalidade, das 

suas diversas realizações ao longo da história da salvação, das suas 

dificuldades nascidas do pecado e da sua renovação “no Senhor” (1 

Cor 7, 39), na Nova Aliança de Cristo e da Igreja (96). 

O Matrimônio na Ordem da Criação 

1603. “A íntima comunidade da vida e do amor conjugal foi fundada 

pelo Criador e dotada de leis próprias [...]. O próprio Deus é o autor 

do matrimônio” (97). A vocação para o matrimônio está inscrita na 

própria natureza do homem e da mulher, tais como saíram das mãos 

do Criador. O matrimônio não é uma instituição puramente humana, 

apesar das numerosas variações a que esteve sujeito no decorrer dos 

séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes 

espirituais. Tais diversidades não devem fazer esquecer os traços 

comuns e permanentes. Muito embora a dignidade desta instituição 

nem sempre e nem por toda a parte transpareça com a mesma clareza 

(98), existe, no entanto, em todas as culturas, um certo sentido da 

grandeza da união matrimonial. Porque “a saúde da pessoa e da 

sociedade está estreitamente ligada a uma situação feliz da 

comunidade conjugal e familiar” (99). 

1604. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou ao amor, 

vocação fundamental e inata de todo o ser humano. Porque o homem 

foi criado à imagem e semelhança de Deus (100) que é amor (1 Jo 4, 

8.16). Tendo-os Deus criado homem e mulher, o amor mútuo dos dois 

torna-se imagem do amor absoluto e indefectível com que Deus ama o 

homem. É bom, muito bom, aos olhos do Criador (101). E este amor, 

que Deus abençoa, está destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra 

comum do cuidado da criação: “Deus abençoou-os e disse-lhes: ‘Sede 

fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a’” (Gn 1, 28). 

1605. Que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, 

afirma-o a Sagrada Escritura: “Não é bom que o homem esteja 

só” (Gn 2, 18). A mulher, “carne da sua carne” (102), isto é, sua igual, 

a criatura mais parecida com ele, é-lhe dada por Deus como uma 

“auxiliar” (103), representando assim aquele “Deus que é o nosso 

auxílio” (104). “Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe, para 

se unir à sua mulher: e os dois serão uma só carne” (Gn 2, 24). Que 

isto significa uma unidade indefectível das duas vidas, o próprio 

Senhor o mostra, ao lembrar qual foi, “no princípio”, o desígnio do 

Criador (105): “Portanto, já não são dois, mas uma só carne” (Mt 19, 

6). 

O Matrimônio Sob o Regime do Pecado 
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1606. Todo homem faz a experiência do mal, à sua volta e em si 

mesmo. Esta experiência faz-se também sentir nas relações entre o 

homem e a mulher. Desde sempre, a união de ambos foi ameaçada 

pela discórdia, o espírito de domínio, a infidelidade, o ciúme e 

conflitos capazes de ir até ao ódio e à ruptura. Esta desordem pode 

manifestar-se de um modo mais ou menos agudo e ser mais ou menos 

ultrapassada, conforme as culturas, as épocas, os indivíduos. Mas 

parece, sem dúvida, ter um caráter universal. 

1607. Segundo a fé, esta desordem, que dolorosamente comprovamos, 

não procede da natureza do homem e da mulher, nem da natureza das 

suas relações, mas do pecado. Ruptura com Deus, o primeiro pecado 

teve como primeira consequência a ruptura da comunhão original do 

homem e da mulher. As suas relações são distorcidas por acusações 

recíprocas (106); a atração mútua, dom próprio do Criador (107), 

converte-se em relação de domínio e de cupidez (108): a esplêndida 

vocação do homem e da mulher para serem fecundos, multiplicarem-

se e submeterem a terra (109) fica sujeita às dores do parto e do 

ganha-pão (110). 

1608. No entanto, a ordem da criação subsiste, apesar de gravemente 

perturbada. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher 

precisam da ajuda da graça que Deus, na sua misericórdia infinita, 

nunca lhes recusou (111). Sem esta ajuda, o homem e a mulher não 

podem chegar a realizar a união das suas vidas para a qual Deus os 

criou “no princípio”. 

O Matrimônio sob a Pedagogia da Lei 

1609. Na sua misericórdia, Deus não abandonou o homem pecador. 

As penas que se seguiram ao pecado, “as dores do parto” (112), o 

trabalho “com o suor do rosto” (Gn 3, 19), constituem também 

remédios que reduzem os malefícios do pecado. Depois da queda, o 

matrimônio ajuda a superar o auto isolamento, o egoísmo, a busca do 

próprio prazer e a abrir-se ao outro, à mútua ajuda, ao dom de si. 

1610. A consciência moral relativamente à unidade e indissolubilidade 

do matrimônio desenvolveu-se sob a pedagogia da antiga Lei. A 

poligamia dos patriarcas e dos reis ainda não é explicitamente 

rejeitada. No entanto, a Lei dada a Moisés visa proteger a mulher 

contra um domínio arbitrário por parte do homem, ainda que a mesma 

Lei comporte também, segundo a palavra do Senhor, vestígios da 

«dureza do coração» do homem, em razão da qual Moisés permitiu o 

repúdio da mulher (113). 

1611. Ao verem a Aliança de Deus com Israel sob a imagem de um 

amor conjugal, exclusivo e fiel (114), os profetas prepararam a 

consciência do povo eleito para uma inteligência aprofundada da 

unicidade e indissolubilidade do matrimônio (115). Os livros de Rute 
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e de Tobias dão testemunhos comoventes do elevado sentido do 

matrimônio, da fidelidade e da ternura dos esposos. E a Tradição viu 

sempre no Cântico dos Cânticos uma expressão única do amor 

humano, enquanto reflexo do amor de Deus, amor “forte como a 

morte”, que “nem as águas caudalosas conseguem apagar” (Ct 8, 6-7). 

O Matrimônio no Senhor 

1612. A aliança nupcial entre Deus e o seu povo Israel tinha preparado 

a Aliança nova e eterna, pela qual o Filho de Deus, encarnando e 

dando a sua vida, uniu a Si, de certo modo, toda a humanidade por Ele 

salva (116), preparando assim as “núpcias do Cordeiro” (117). 

1613. No umbral da sua vida pública, Jesus realiza o seu primeiro 

sinal – a pedido da sua Mãe – por ocasião de uma festa de casamento 

(118). A Igreja atribui uma grande importância à presença de Jesus 

nas bodas de Caná. Ela vê nesse fato a confirmação da bondade do 

matrimônio e o anúncio de que, doravante, o matrimônio seria um 

sinal eficaz da presença de Cristo. 

1614. Na sua pregação, Jesus ensinou sem equívocos o sentido 

original da união do homem e da mulher, tal como o Criador a quis no 

princípio: a permissão de repudiar a sua mulher, dada por Moisés, era 

uma concessão à dureza do coração (119): a união matrimonial do 

homem e da mulher é indissolúvel: foi o próprio Deus que a 

estabeleceu: “Não separe, pois, o homem o que Deus uniu” (Mt 19, 6). 

1615. Esta insistência inequívoca na indissolubilidade do vínculo 

matrimonial pôde criar perplexidade e aparecer como uma exigência 

impraticável (120). No entanto, Jesus não impôs aos esposos um fardo 

impossível de levar e pesado demais (121), mais pesado que a Lei de 

Moisés. Tendo vindo restabelecer a ordem original da criação, 

perturbada pelo pecado, Ele próprio dá a força e a graça de viver o 

matrimônio na dimensão nova do Reino de Deus. É seguindo a Cristo, 

na renúncia a si próprios e tomando a sua cruz (122), que os esposos 

poderão “compreender” (123) o sentido original do matrimônio e 

vivê-lo com a ajuda de Cristo. Esta graça do Matrimônio cristão é 

fruto da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã. 

1616. É o que o Apóstolo Paulo nos dá a entender, quando diz: 

“Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e Se 

entregou por ela, a fim de a santificar” (Ef 5, 25-26): e acrescenta 

imediatamente: “’Por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir 

à sua mulher e serão os dois uma só carne’. É grande este mistério, 

digo-o em relação a Cristo e à Igreja” (Ef 5, 31-32). 

1617. Toda a vida cristã tem a marca do amor esponsal entre Cristo e 

a Igreja. Já o Batismo, entrada no povo de Deus, é um mistério 

nupcial: é, por assim dizer, o banho de núpcias (124) que precede o 
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banquete das bodas, a Eucaristia. O Matrimônio cristão, por sua vez, 

torna-se sinal eficaz, sacramento da aliança de Cristo com a Igreja. E 

uma vez que significa e comunica a graça desta aliança, o Matrimônio 

entre batizados é um verdadeiro sacramento da Nova Aliança (125). 

A Virgindade por Amor do Reino 

1618. Cristo é o centro de toda a vida cristã. A união com Ele 

prevalece sobre todas as outras, quer se trate de laços familiares, quer 

sociais (126). Desde o princípio da Igreja, houve homens e mulheres 

que renunciaram ao grande bem do matrimônio, para seguirem o 

Cordeiro aonde quer que Ele vá (127), para cuidarem das coisas do 

Senhor, para procurarem agradar-Lhe para saírem ao encontro do 

Esposo que vem (128). O próprio Cristo convidou alguns a seguirem-

n'O neste modo de vida, de que Ele é o modelo: 

“Há eunucos que nasceram assim do seio materno; há os que foram 

feitos eunucos pelos homens; e há os que a si mesmos se fizeram 

eunucos por amor do Reino dos céus. Quem puder entender, entenda!” 

(Mt 19, 12). 

1619. A virgindade por amor do Reino dos céus é um 

desenvolvimento da graça batismal, um sinal poderoso da 

preeminência da união com Cristo e da espera fervorosa do seu 

regresso, um sinal que lembra também que o matrimônio é uma 

realidade do tempo presente, que é passageiro (130). 

1620. Quer o sacramento do Matrimônio, quer a virgindade por amor 

do Reino de Deus, vêm do próprio Senhor. É Ele que lhes dá sentido e 

concede a graça indispensável para serem vividos em conformidade 

com a sua vontade (131). A estima pela virgindade por amor do Reino 

(132) e o sentido cristão do matrimônio são inseparáveis e favorecem-

se mutuamente: 

“Denegrir o Matrimônio é, ao mesmo tempo, diminuir a glória da 

virgindade: enaltecê-lo é realçar a admiração devida à virgindade [...] 

Porque, no fim de contas, o que só em comparação com um mal 

parece bom, não pode ser um verdadeiro bem: mas o que ainda é 

melhor do que bens incontestados, esse é que é o bem por excelência” 

(133) 

II. A celebração do Matrimônio 

1621. No rito latino, a celebração do Matrimônio entre dois fiéis 

católicos tem lugar normalmente no decorrer da Santa Missa, em 

virtude da ligação de todos os sacramentos com o mistério pascal de 

Cristo (134). Na Eucaristia realiza-se o memorial da Nova Aliança, 

pela qual Cristo se uniu para sempre à Igreja, sua esposa bem-amada, 

por quem se entregou (135). Por isso, é conveniente que os esposos 
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selem o seu consentimento à doação recíproca pela oferenda das 

próprias vidas, unindo-a à oblação de Cristo pela sua Igreja, tornada 

presente no sacrifício eucarístico, e recebendo a Eucaristia, para que, 

comungando o mesmo corpo e o mesmo sangue de Cristo, «formem 

um só corpo» em Cristo (136). 

1622. “Enquanto ação sacramental de santificação, a celebração 

litúrgica do Matrimônio [...] deve ser por si mesma válida, digna e 

frutuosa” (137).  Por isso, é conveniente que os futuros esposos se 

preparem para a celebração do seu Matrimônio, recebendo o 

sacramento da Penitência. 

1623. Segundo a tradição latina, são os esposos quem, como ministros 

da graça de Cristo, mutuamente se conferem o sacramento do 

Matrimônio, ao exprimirem, perante a Igreja, o seu consentimento. 

Nas tradições das Igrejas orientais, os sacerdotes que oficiam – Bispos 

ou presbíteros – são testemunhas do mútuo consentimento 

manifestado pelos esposos (138), mas a sua bênção também é 

necessária para a validade do sacramento (139). 

1624. As diversas liturgias são ricas em orações de bênção e de 

epiclese, pedindo a Deus a sua graça e invocando a sua bênção sobre o 

novo casal, especialmente sobre a esposa. Na epiclese deste 

sacramento, os esposos recebem o Espírito Santo como comunhão do 

amor de Cristo e da Igreja (140). É Ele o selo da aliança de ambos, a 

nascente sempre oferecida do seu amor, a força pela qual se renovará a 

sua fidelidade. 

III. O consentimento matrimonial 

1625. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma 

mulher batizados, livres para contrair Matrimônio e que livremente 

exprimem o seu consentimento. “Ser livre” quer dizer: 

–  não ser constrangido; 

–  não estar impedido por nenhuma lei natural nem eclesiástica. 

1626. A Igreja considera a permuta dos consentimentos entre os 

esposos como o elemento indispensável “que constitui o Matrimônio” 

(141). Se faltar o consentimento, não há Matrimônio. 

1627. O consentimento consiste num “ato humano pelo qual os 

esposos se dão e se recebem mutuamente” (142): “Eu recebo-te por 

minha esposa. Eu recebo-te por meu esposo” (143). Este 

consentimento, que une os esposos entre si, tem a sua consumação no 

fato de os dois “se tornarem uma só carne” (144). 

1628. O consentimento deve ser um ato da vontade de cada um dos 

contraentes, livre de violência ou de grave temor externo (145). 
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Nenhum poder humano pode substituir-se a este consentimento (146). 

Faltando esta liberdade, o matrimônio é inválido. 

1629. Por este motivo (ou por outras razões, que tornem nulo ou não 

realizado o casamento) (147),  a Igreja pode, depois de examinada a 

situação pelo tribunal eclesiástico competente, declarar “a nulidade do 

Matrimônio”, ou seja, que o Matrimônio nunca existiu. Em tal caso, 

os contraentes ficam livres para se casarem, salvaguardadas as 

obrigações naturais resultantes da união anterior (148). 

1630. O sacerdote (ou o diácono), que assiste à celebração do 

Matrimônio, recebe o consentimento dos esposos em nome da Igreja e 

dá a bênção da Igreja. A presença do ministro da Igreja (bem como 

das testemunhas) exprime visivelmente que o Matrimônio é uma 

realidade eclesial. 

1631. É por esse motivo que, normalmente, a Igreja exige para os seus 

fiéis a forma eclesiástica da celebração do Matrimônio (149). Muitas 

razões concorrem para explicar esta determinação: 

– o Matrimônio sacramental é um ato litúrgico. Portanto, é 

conveniente que seja celebrado na liturgia pública da Igreja; 

–  o Matrimônio introduz num ordo eclesial, cria direitos e deveres na 

Igreja, entre os esposos e para com os filhos; 

–  uma vez que o Matrimônio é um estado de vida na Igreja, é 

necessário que haja a certeza a respeito dele (daí a obrigação de haver 

testemunhas); 

–  o caráter público do consentimento protege o “sim” uma vez dado e 

ajuda a permanecer-lhe fiel. 

1632. Para que o “sim” dos esposos seja um ato livre e responsável e 

para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e 

duradouras, é de primordial importância a preparação para o 

matrimônio: 

O exemplo e o ensino dados pelos pais e pelas famílias continuam a 

ser o caminho privilegiado desta preparação.O papel dos pastores e da 

comunidade cristã, como “família de Deus”, é indispensável para a 

transmissão dos valores humanos e cristãos do Matrimônio e da 

família (150) e isto tanto mais quanto é certo que, nos nossos dias, 

muitos jovens conhecem a experiência de lares desfeitos, que já não 

garantem suficientemente aquela iniciação: 

“Os jovens devem ser conveniente e oportunamente instruídos, 

sobretudo no seio da própria família, acerca da dignidade, missão e 

exercício do amor conjugal. Desse modo, educados na estima pela 

castidade, poderão passar, chegada a idade conveniente, de um 

noivado honesto para o matrimônio” (151). 
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Casamentos Mistos e  Disparidade de Cultos 

1633. Em muitos países, a situação do matrimônio misto (entre um 

católico e um batizado não-católico) apresenta-se de modo bastante 

frequente. Tal situação pede uma atenção particular dos cônjuges e 

dos pastores. O caso dos casamentos com disparidade de culto (entre 

um católico e um não-batizado) exige uma atenção ainda maior. 

1634. A diferença de confissão religiosa entre os cônjuges não 

constitui um obstáculo insuperável para o Matrimônio, quando eles 

conseguem pôr em comum o que cada um recebeu na sua comunidade 

e aprender um do outro o modo como cada um vive a sua fidelidade a 

Cristo. Mas as dificuldades dos matrimônios mistos nem por isso 

devem ser subestimadas. São devidas ao fato de a separação dos 

cristãos ainda não ter sido superada. Os esposos arriscam-se a vir a 

ressentir-se do drama da desunião dos cristãos no seio do próprio lar. 

A disparidade de culto pode agravar ainda mais essas dificuldades. As 

divergências em relação à fé, o próprio conceito do Matrimônio e 

ainda as diferentes mentalidades religiosas podem constituir uma fonte 

de tensões no Matrimônio, principalmente por causa da educação dos 

filhos. Pode então surgir uma tentação: a indiferença religiosa. 

1635. Segundo o direito em vigor na Igreja latina, um Matrimônio 

misto precisa da permissão expressa da autoridade eclesiástica (152) 

para a respectiva liceidade. Em caso de disparidade de culto, é 

requerida uma dispensa expressa do impedimento para a validade do 

Matrimônio (153). Tanto a permissão como a dispensa supõem que as 

duas partes conhecem e não rejeitam os fins e propriedades essenciais 

do Matrimônio: e também que a parte católica confirma os seus 

compromissos, dados também a conhecer expressamente à parte não 

católica, de conservar a sua fé e de assegurar o Batismo e a educação 

dos filhos na Igreja Católica (154). 

1636. Em muitas regiões, graças ao diálogo ecumênico, as respectivas 

comunidades cristãs puderam organizar uma pastoral comum para os 

casamentos mistos. O seu papel consiste em ajudar os casais a viver a 

sua situação particular à luz da fé. Ela deve também ajudá-los a 

superar as tensões entre as obrigações dos cônjuges um para com o 

outro e para com as respectivas comunidades eclesiais. Deve estimular 

o desenvolvimento do que lhes é comum na fé e o respeito pelo que os 

divide. 

1637. Nos casamentos com disparidade de culto, o cônjuge católico 

tem uma tarefa particular a cumprir, “porque o marido não-crente é 

santificado pela sua mulher e a mulher não-crente é santificada pelo 

marido crente” (1 Cor 7, 14). Será uma grande alegria para o cônjuge 

cristão e para a Igreja, se esta “santificação” levar à conversão livre do 

outro à fé cristã (155). O amor conjugal sincero, a prática humilde e 
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paciente das virtudes familiares e a oração perseverante, podem 

preparar o cônjuge não-crente para receber a graça da conversão. 

IV. Os efeitos do sacramento do Matrimônio 

1638. “ Do Matrimônio válido origina-se entre os cônjuges 

um vínculo de sua natureza perpétuo e exclusivo: no matrimônio 

cristão, além disso, são os cônjuges robustecidos e como que 

consagrados por um sacramento peculiar para os deveres e dignidade 

do seu estado” (156). 

O Vínculo Matrimonial 

1639. O consentimento, pelo qual os esposos mutuamente se dão e se 

recebem, é selado pelo próprio Deus (157). Da sua aliança “nasce uma 

instituição, também à face da sociedade, tornada firme e estável pela 

lei divina” (158). A aliança dos esposos é integrada na aliança de 

Deus com os homens: “O autêntico amor conjugal é assumido no 

amor divino” (159). 

1640. O vínculo matrimonial é, portanto, estabelecido pelo próprio 

Deus, de maneira que o matrimônio ratificado e consumado entre 

batizados não pode jamais ser dissolvido. Este vínculo, resultante do 

ato humano livre dos esposos e da consumação do matrimônio, é, a 

partir de então, uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança 

garantida pela fidelidade de Deus. A Igreja não tem poder para se 

pronunciar contra esta disposição da sabedoria divina (160). 

A Graça do Sacramento do Matrimônio 

1641. Os esposos cristãos, “no seu estado de vida e na sua ordem, têm, 

no povo de Deus, os seus dons próprios” (161). Essa graça própria do 

sacramento do Matrimônio destina-se a aperfeiçoar o amor dos 

cônjuges e a fortalecer a sua unidade indissolúvel. Por meio dessa 

graça, “eles auxiliam-se mutuamente para chegarem à santidade pela 

vida conjugal e pela procriação e educação dos filhos” (162). 

1632. Cristo é a fonte desta graça. “Assim como outrora Deus veio ao 

encontro do seu povo com uma aliança de amor e fidelidade, assim 

agora o Salvador dos homens e Esposo da Igreja vem ao encontro dos 

esposos cristãos com o sacramento do Matrimônio” (163). Fica com 

eles, dá-lhes a coragem de O seguirem tomando sobre si a sua cruz, de 

se levantarem depois das quedas, de se perdoarem mutuamente, de 

levarem o fardo um do outro (164), de serem “submissos um ao outro 

no temor de Cristo” (Ef 5, 21) e de se amarem com um amor 

sobrenatural, delicado e fecundo. Nas alegrias do seu amor e da sua 

vida familiar, Ele dá-lhes, já neste mundo, um antegosto do festim das 

núpcias do Cordeiro: 
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“Onde irei buscar forças para descrever, de modo satisfatório, a 

felicidade do Matrimônio que a Igreja une, que a oblação eucarística 

confirma e a bênção sela? Os anjos proclamam-no, o Pai celeste 

ratifica-o [...] Que jugo o de dois cristãos, unidos por uma só 

esperança, um único desejo, uma única disciplina, um mesmo serviço! 

Ambos filhos do mesmo Pai, servos do mesmo Senhor; nada os 

separa, nem no espírito nem na carne; pelo contrário, eles são 

verdadeiramente dois numa só carne. Ora, onde a carne é só uma, 

também um só é o espírito” (165). 

V. Os bens e as exigências do amor conjugal 

1643. “O amor conjugal comporta um todo em que entram todas as 

componentes da pessoa – apelo do corpo e do instinto, força do 

sentimento e da afetividade, aspiração do espírito e da vontade –; visa 

uma unidade profundamente pessoal – aquela que, para além da união 

numa só carne, conduz à formação de um só coração e de uma só alma 

–; exige a indissolubilidade e a fidelidade na doação recíproca 

definitiva; e abre-se à fecundidade. Trata-se, é claro, das 

características normais de todo o amor conjugal natural, mas com um 

significado novo que não só as purifica e consolida, mas as eleva ao 

ponto de fazer delas a expressão de valores especificamente cristãos” 

(166). 

A Unidade e a Indissolubilidade do Matrimônio 

1644. Pela sua própria natureza, o amor dos esposos exige a unidade e 

a indissolubilidade da sua comunidade de pessoas, a qual engloba toda 

a sua vida: “assim, já não são dois, mas uma só carne” (Mt 19, 6) 

(167). “Eles são chamados a crescer sem cessar na sua comunhão, por 

meio da fidelidade quotidiana à promessa da mútua doação total que o 

Matrimônio implica” (168). Essa comunhão humana é confirmada, 

purificada e aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo, conferida 

pelo sacramento do Matrimônio; e aprofunda-se pela vida da fé 

comum e pela Eucaristia recebida em comum. 

1645. “A igual dignidade pessoal, que se deve reconhecer à mulher e 

ao homem no amor pleno que têm um pelo outro, manifesta 

claramente a unidade do Matrimônio, confirmada pelo Senhor” 

(169). A poligamia é contrária a esta igual dignidade e ao amor 

conjugal, que é único e exclusivo (170). 

A Fidelidade do Amor Conjugal 

1646. Pela sua própria natureza, o amor conjugal exige dos esposos 

uma fidelidade inviolável. Esta é uma consequência da doação de si 

mesmos que os esposos fazem um ao outro. O amor quer ser 

definitivo. Não pode ser “até nova ordem”. “Esta união íntima, 

enquanto doação recíproca de duas pessoas, tal como o bem dos 
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filhos, exigem a inteira fidelidade dos cônjuges e reclamam a sua 

união indissolúvel”. (171). 

1647. O motivo mais profundo encontra-se na fidelidade de Deus à 

sua aliança, de Cristo à sua Igreja. Pelo sacramento do Matrimônio, os 

esposos ficam habilitados a representar esta fidelidade e a dar 

testemunho dela. Pelo sacramento, a indissolubilidade do Matrimônio 

adquire um sentido novo e mais profundo. 

1648. Pode parecer difícil e até impossível, ligar-se por toda a vida a 

um ser humano. Por isso mesmo, é da maior importância anunciar a 

boa-nova de que Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável, 

de que os esposos participam neste amor que os conduz e sustém e de 

que, pela sua fidelidade, podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. 

Os esposos que, com a graça de Deus, dão este testemunho, muitas 

vezes em condições bem difíceis, merecem a gratidão e o amparo da 

comunidade eclesial (172). 

1649. No entanto, há situações em que a coabitação matrimonial se 

torna praticamente impossível pelas mais diversas razões. Em tais 

casos, a Igreja admite a separação física dos esposos e o fim da 

coabitação. Mas os esposos não deixam de ser marido e mulher 

perante Deus: não são livres de contrair nova união. Nessa situação 

difícil, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação. A 

comunidade cristã é chamada a ajudar estas pessoas a viverem 

cristãmente a sua situação, na fidelidade ao vínculo do seu 

Matrimônio, que continua indissolúvel (173). 

1650. Hoje em dia e em muitos países, são numerosos os católicos que 

recorrem ao divórcio, em conformidade com as leis civis, e que 

contraem civilmente uma nova união. A Igreja mantém, por fidelidade 

à palavra de Jesus Cristo (“quem repudia a sua mulher e casa com 

outra comete adultério em relação à primeira; e se uma mulher repudia 

o seu marido e casa com outro, comete adultério”: Mc 10, 11-12), que 

não pode reconhecer como válida uma nova união, se o primeiro 

Matrimônio foi válido. Se os divorciados se casam civilmente, ficam 

numa situação objetivamente contrária à lei de Deus. Por isso, não 

podem aproximar-se da comunhão eucarística, enquanto persistir tal 

situação. Pelo mesmo motivo, ficam impedidos de exercer certas 

responsabilidades eclesiais. A reconciliação, por meio do sacramento 

da Penitência, só pode ser dada àqueles que se arrependerem de ter 

violado o sinal da Aliança e da fidelidade a Cristo e se 

comprometerem a viver em continência completa. 

1651. Com respeito a cristãos que vivem nesta situação e que muitas 

vezes conservam a fé e desejam educar cristãmente os seus filhos, os 

sacerdotes e toda a comunidade devem dar provas duma solicitude 

atenta, para que eles não se sintam separados da Igreja, em cuja vida 

podem e devem participar como batizados que são: 



47 

 

“Serão convidados a ouvir a Palavra de Deus, a assistir ao sacrifício 

da Missa, a perseverar na oração, a prestar o seu contributo às obras de 

caridade e às iniciativas da comunidade em prol da justiça, a educar os 

seus filhos na fé cristã, a cultivar o espírito de penitência e a cumprir 

os atos respectivos, a fim de implorarem, dia após dia, a graça de 

Deus” (174). 

A Abertura à Fecundidade 

1652. “Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor 

conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que 

constituem o ponto alto da sua missão e a sua coroa”. 

“Os filhos são, sem dúvida, o mais excelente dom do Matrimônio e 

contribuem muitíssimo para o bem dos próprios pais. O mesmo Deus 

que disse: ‘não é bom que o homem esteja só’ (Gn 2, 18) e que ‘desde 

o princípio fez o homem varão e mulher’ (Mt 19, 4), querendo 

comunicar-lhe uma participação especial na sua obra criadora, 

abençoou o homem e a mulher dizendo: ‘Sede fecundos e multiplicai-

vos’ (Gn 1, 28). Por isso, o culto autêntico do amor conjugal e toda a 

vida familiar que dele nasce, sem pôr de lado os outros fins do 

Matrimônio, tendem a que os esposos, com fortaleza de ânimo, 

estejam dispostos a colaborar com o amor do Criador e do Salvador, 

que, por meio deles, aumenta continuamente e enriquece a sua 

família” (176). 

1653 A fecundidade do amor conjugal estende-se aos frutos da vida 

moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos filhos pela 

educação. Os pais são os principais e primeiros educadores dos seus 

filhos (177). Nesse sentido, a missão fundamental do Matrimônio e da 

família é estar ao serviço da vida (178). 

1654. Os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos 

podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e 

cristãmente falando. O seu Matrimônio irradiar uma fecundidade de 

caridade, de acolhimento e de sacrifício. 

VI. A Igreja doméstica 

1655. Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José 

e de Maria. A Igreja outra coisa não é senão a “família de Deus”. 

Desde as suas origens, o núcleo aglutinante da Igreja era, muitas 

vezes, constituído por aqueles que, “com toda a sua casa”, se tinham 

tornado crentes (179). Quando se convertiam, desejavam que também 

“toda a sua casa” fosse salva (180). Essas famílias, que passaram a ser 

crentes, eram pequenas ilhas de vida cristã no meio de um mundo 

descrente. 
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1656. Nos nossos dias, num mundo muitas vezes estranho e até hostil 

à fé, as famílias crentes são de primordial importância, como focos de 

fé viva e irradiante. É por isso que o II Concílio do Vaticano chama à 

família, segundo uma antiga expressão, “Ecclesia domestica – Igreja 

doméstica” (181). É no seio da família que os pais são, “pela palavra e 

pelo exemplo [...], os primeiros arautos da fé para os seus filhos, ao 

serviço da vocação própria de cada um e muito especialmente da 

vocação consagrada” (182). 

1657. É aqui que se exerce, de modo privilegiado, o sacerdócio 

batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros 

da família, “na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, 

no testemunho da santidade de vida, na abnegação e na caridade 

efetiva” (183). O lar é, assim, a primeira escola de vida cristã e “uma 

escola de enriquecimento humano” (184). É aqui que se aprende a 

tenacidade e a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso 

e sempre renovado, e, sobretudo, o culto divino, pela oração e pelo 

oferecimento da própria vida. 

1658. Não podem esquecer-se, também, certas pessoas que estão, em 

virtude das condições concretas em que têm de viver, muitas vezes 

sem assim o terem querido, particularmente próximas do coração de 

Cristo, e que merecem, portanto, a estima e a solicitude atenta da 

Igreja, particularmente dos pastores: o grande número de pessoas 

celibatárias. Muitas delas ficam sem família humana, frequentemente 

devido a condições de pobreza. Algumas vivem a sua situação no 

espírito das bem-aventuranças, servindo a Deus e ao próximo de modo 

exemplar. Mas a todas é necessário abrir as portas dos lares, “igrejas 

domésticas”, e da grande família que é a Igreja. “Ninguém se sinta 

privado de família neste mundo: a Igreja é casa e família para todos, 

especialmente para quantos estão ‘cansados e oprimidos’ (Mt 11, 28)” 

(185). 

Resumindo: 

1659. São Paulo diz: “Maridos, amai as vossas mulheres, como 

Cristo amou a Igreja [...] É grande este mistério, que eu refiro a 

Cristo e à Igreja” (Ef 5, 25.32). 

1660. A aliança matrimonial, pela qual um homem e uma mulher 

constituem entre si uma comunidade íntima de vida e de amor; foi 

fundada e dotada das suas leis próprias pelo Criador: Pela sua 

natureza, ordena-se ao bem dos cônjuges, bem como à procriação e 

educação dos filhos. Entre os batizados, foi elevada por Cristo Senhor 

à dignidade de sacramento (186). 

1661. O sacramento do Matrimônio significa a união de Cristo com a 

Igreja. Confere aos esposos a graça de se amarem com o amor com 

que Cristo amou a sua Igreja; a graça do sacramento aperfeiçoa 
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assim o amor humano dos esposos, dá firmeza à sua unidade 

indissolúvel e santifica-os no caminho da vida eterna (187). 

1662. O Matrimônio assenta no consentimento dos contraentes, quer 

dizer; na vontade de se darem mútua e definitivamente, com o fim de 

viverem uma aliança de amor fiel e fecundo. 

1663. Uma vez que o Matrimônio estabelece os cônjuges num estado 

público de vida na Igreja, é conveniente que a sua celebração seja 

pública, integrada numa celebração litúrgica, perante o sacerdote (ou 

testemunha qualificada da Igreja), as testemunhas e a assembleia dos 

fiéis. 

1664. A unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são 

essenciais ao Matrimônio. A poligamia é incompatível com a unidade 

do Matrimônio; o divórcio separa o que Deus uniu; a recusa da 

fecundidade desvia a vida conjugal do seu “dom mais excelente”, o 

filho (188). 

1665. O novo casamento dos divorciados, em vida do cônjuge 

legítimo, é contrário ao desígnio e à Lei de Deus ensinados por 

Cristo. Eles não ficam separados da Igreja, mas não têm acesso à 

comunhão eucarística. Viverão a sua vida cristã, sobretudo educando 

os filhos na fé. 

1666. O lar cristão é o lugar onde os filhos recebem o primeiro 

anúncio da fé. É por isso que a casa de família se chama, com razão, 

“Igreja doméstica”, comunidade de graça e de oração, escola de 

virtudes humanas e de caridade cristã. 

Orientações para nossa Realidade Diocesana 

- Sacramento da Ordem: 

 Em nossa Diocese, a preparação para que alguém possa receber o 

Sacramento da Ordem se dá, sobretudo, no tempo do Seminário: o 

tempo preparatório do Propedêutico (1 ano), Tempo de Seminário 

Maior dividido entre o período de estudo da Filosofia (3anos) e 

período de estudo da Teologia (4anos) e depois período de Estágio 

Pastoral (1ano). 

 Esses tempo de formação se regem pela Ratio Fundamentalis, 

Documento Eclesiástico sobre a Formação. 

 Também a Formação para o Diaconato Permanente está embasada 

no Diretório  para Formação e Vida dos Diáconos Permanentes. 

 As celebrações das Ordenações, sendo um dos momentos mais 

importantes da vida de uma Diocese, serão sempre muito bem 

preparadas, com o máximo decoro litúrgico, pela Comissão Diocesana 

da Liturgia, em comunhão com o Bispo e com os que serão ordenados. 
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- Sacramento do Matrimônio:  
 Em nossa Diocese, a preparação para que um casal possa celebrar o 

Sacramento do Matrimônio está confiada à Pastoral Familiar ou a uma 

equipe que, sob a supervisão de cada Pároco, deve levar os noivos a 

compreender o que é o Matrimônio Católico, bem como a assumir 

todos os deverem e direitos desse sacramento.  A Pastoral Familiar 

deve sempre acompanhar também os casais no tempo do namoro. Essa 

seria a preparação remota. A preparação próxima deve ser realizada já 

em vista do sacramento, buscando um tempo para refletir mais a fundo 

sobre a realidade do matrimônio, seriam os chamados “Cursos de 

Noivos” aos quais preferimos chamar de “Preparação para o 

Matrimônio”. Essa preparação está sempre embasada no Guia de 

Preparação Para o Matrimônio, da CNBB. 

 A celebração do Sacramento do Matrimônio, uma vez que é um 

momento importantíssimo para a vida do casal, também o é para a 

vida da Igreja. A Igreja participa desta alegria e, por meio do do 

Sacerdote ou do Diácono, testemunha e abençoa a união matrimonial 

do casal. Uma vez que os noivos são os ministros desse sacramento, a 

celebração deve ser combinada previamente com eles, que devem 

estar cientes de como decorre a cerimônia, o que deverão dizer, etc... 

Para que tudo possa ocorrer com o maior respeito e decoro litúrgico, e 

que sempre possa haver uma equipe, possivelmente ligada à Pastoral 

Familiar, para auxiliar a realização da celebração. 
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CARTA CONCLUSIVA DO ENCONTRO DIOCESANO DAS 

PASTORAIS SOCIAIS 

AO POVO DE DEUS, À TODA SOCIEDADE CIVIL E AO 

PODER PÚBLICO 

 
Caraguatatuba, 10 de Junho de 2018. 

 

 

Depois de nos reunirmos com todas com as lideranças das 

Pastorais Sociais da Diocese de Caraguatatuba, no ENCONTRO 

DIOCESANO DAS PASTORAIS SOCIAIS, com 130 pessoas, 

realizado na Comunidade Divina Providência, no bairro do Rio do 

Ouro, em Caraguatatuba-SP, no dia 10 de junho de 2018, como fruto 

da partilha concreta de nossos desafios sociais em nossas 

comunidades Paroquiais, situadas nos quatro municípios do Litoral 

Norte Paulista: Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba, 

achamos por bem redigir uma Carta de Conclusão do Encontro, que 

quer ser também, uma Convocatória dos Responsáveis da Sociedade 

Civil e do Poder Público. 

Este encontro está em consonância com o Ano 4 do Projeto 

Diocesano de Pastoral “Construindo Comunhão”, cujo tema é 

“Presença no Mundo”. Precisamos viver o que Jesus pede de seus 

discípulos no Evangelho de São João, isto é, “Estar no mundo sem ser 

do mundo”(Jo 15,19) para que “Todos tenham vida e vida em 

abundância”(Jo 10,10) 

 

Convidamos ao povo de Deus: cristãos leigos e leigas, 

ministros ordenados, religiosos e consagrados, a serem “uma Igreja 

em saída” (EG 20-24;49). É preciso superar a lógica de uma Igreja 

piramidal e sermos verdadeiramente povo de Deus em marcha. Para 

isso desejamos que o Conselho Paroquial de Pastoral seja espaço de 

partilha das dificuldades e alegrias pastorais, de modo que a opção 

pelos pobres possa atravessar transversalmente todas as nossas 

prioridades e estruturas pastorais (Doc.AP n.19,7). Entendemos que é 

necessária mais comunicação entre as pastorais, para que se 

conheçam e se ajudem mutuamente, o que pode ser viabilizado por 

meio de encontros diocesanos, setoriais e paroquiais. Pedimos uma 

especial atenção as pastorais que não estão ativas e foram se 

enfraquecendo, para que sejam fortalecidas, “pois ainda tem um 

longo caminho a percorrer”(1 Rs 19,7). Entendemos ser fundamental 

a relação entre fé e política, que deve ser fruto de uma formação 

integral, onde seja priorizada a Doutrina Social da Igreja, da qual 

todos deverão se esforçar para participar. Aos cristãos leigos e leigas 

que se sentem chamados para ocupar cargos eletivos, que sejam 

acompanhados, estimulados (GS n. 75; CNBB Doc.105, n.263) e não 

afastados de suas atividades pastorais, mas que também não as 

utilizem como instrumento de campanha. 
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Nós não queremos assistencialismo, mas Promoção Humana, 

embora entendamos que a assistência é importante num primeiro 

momento. Nós não acreditamos em projetos humanos, mas 

participamos deles por causa de nossa fé, uma vez que podem ser 

mediações do Reino de Deus. Por isso, julgamos importante nossa 

participação de modo especial nos Conselhos Municipais, nas 

Associações de Moradores, nos diversos Comitês e na parceria com 

Organizações Não Governamentais e outros grupos organizados da 

sociedade civil, que como nós buscam a justiça e a paz (CNBB Doc. 

105, n. 264-266). 

 

 

Do Poder Público, a quem compete gerir tudo para o bem 

comum, solicitamos: 

• Políticas Públicas de Emprego, Moradia, Educação, Saúde, 

Meio Ambiente, Segurança e de Juventudes; 

• Políticas de Incentivo a Valorização da Tradição Cultural 

do nosso povo (Indígenas, quilombolas, pescadores, caiçara...); 

• O Retorno do Comitê Regional Interconstitucional de 

Enfrentamento do Tráfico de Pessoas; 

• Transporte público para os Indígenas Guaranis que expõem 

na cidade o seu artesanato, para a Pastoral Carcerária e aos afetados 

pela drogadição que estão dispostos ao tratamento 

• Albergue em cada município. 

Por fim, que todos tenhamos coragem de deixar nossa zona de 

conforto “saindo do ventre da Baleia”(Jn 2,10) a exemplo do profeta 

Jonas, para enfrentar a grande cidade.  

 

Participantes do Encontro Diocesano das Pastorais Sociais 

Diocese de Caraguatatuba 

 

 

 



54 

 

 



55 

 

 

 

Comissão da Formação 
 

Neste Ano 5 do Projeto Construindo Comunhão, nossa Comissão 

volta a atenção para a situação das nossas Paróquias. Vamos utilizar 

como base para nossos encontros da Carta do Arcebispo paulistano, 

Dom Odilo Scherer, sobre o tema, escrita em 2011, mas muito atual, 

além de uma síntese do Documento 100 da CNBB: Comunidade de 

Comunidades: Uma Nova Paróquia.  

 

 

Aos Excelentíssimos Bispos Auxiliares, 

Aos Padres, Diáconos e Religiosos/as, 

Aos Leigos e Leigas da Arquidiocese de São Paulo 

 

 

Queridos irmãos, filhos e filhas da Igreja que está em São Paulo: 

Com a celebração de nosso Patrono, o Apóstolo São Paulo, iniciamos 

mais um ano pastoral em nossa Arquidiocese. Nesta ocasião, é minha 

alegria saudá-los e abençoá-los, fazendo os melhores votos para que 

este ano seja enriquecido por muitos frutos na ação evangelizadora; 

conforme é propósito expresso em nosso 10° Plano de Pastoral, 

queremos ser discípulos missionários de Jesus Cristo em São Paulo, 

testemunhando a presença e a ação salvadora de Deus e a força vital 

do Evangelho para o convívio social nesta grande cidade. 

Convido, pois, a todo o povo da Arquidiocese a acolher este ano como 

um dom de Deus e uma tarefa posta em nossas mãos, para a realização 

de nossa missão, como membros da Igreja e da comunidade humana 

em que vivemos; cada um é convidado a colocar o seu dom e carisma 

a serviço do bem de todos e da edificação do Reino de Deus. 

Nesses últimos anos, ao mesmo tempo em que leva avante sua missão 

no dia a dia da vida da Igreja, nossa Arquidiocese tem dado destaque, 

a cada ano, a algum tema ou questão eclesial relevante. A preparação 

da visita do Papa e da Conferência de Aparecida, em 2006-2007, 

mobilizou muito nossa Igreja; veio, a seguir, o ano centenário da 

criação da Arquidiocese, no qual procuramos tomar nova consciência 

sobre nossa realidade histórica e nossa presença nesta cidade; em 

2009-2010 tivemos o Ano Paulino e, ao mesmo tempo, o Ano 

sacerdotal, eventos que nos fizeram olhar especialmente para a figura 

do Apóstolo São Paulo e os sacerdotes, que receberam o dom especial 

de servir a Cristo na sua Igreja e de servir a Igreja em nome de Cristo. 

Durante o ano de 2010, nossa Arquidiocese realizou o seu 1° 

Congresso de Leigos; foi uma experiência eclesial enriquecedora e 

ajudou muitos leigos e leigas a aprofundarem a consciência sobre sua 

identidade, sua dignidade e sua parte na vida e na missão da Igreja; 

como fruto do Congresso, houve também a percepção de quantas 

organizações de leigos já existem e atuam na nossa Igreja e de quanto 

ainda dá para fazer para uma ação mais dinâmica e eficaz dos leigos! 
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Muitas propostas sobre a organização, a formação e a ação dos leigos 

em nossa Arquidiocese foram elaboradas e deverão agora ser 

implementadas pelas próprias organizações do laicato e por toda a 

nossa Igreja em São Paulo. 

 

 

1. Destaque pastoral para 2011-2012 
 

Quais foram os avanços reais na evangelização em sua paróquia 

nesses últimos 5 anos? 

No ano pastoral de 2011 queremos colocar em destaque uma 

expressão fundamental de nossa Igreja, a paróquia, “comunidade de 

comunidades”, como vem identificada no Documento de Aparecida. A 

escolha deste destaque pastoral foi fruto de reflexões feitas na 

Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, em 30.10.2010, e no 

Conselho de Pastoral da Arquidiocese (CAP), em 4.11.2010. 

Queremos perguntar-nos, seriamente: como está a paróquia, a nossa 

paróquia? Conhecemos bem a realidade, pelo menos a realidade 

religiosa, de nossa paróquia? Há nela vazios, espaços ou situações não 

atendidas pela ação da nossa Igreja? Nossa paróquia chega ao final de 

cada ano, com as mesmas pessoas, ou pode constatar com alegria que 

novos sinais de vida foram despertados e foram integrados novos 

membros na família de Deus? Existem iniciativas para a formação do 

povo na fé, das crianças aos adultos? Nossa paróquia é animada por 

verdadeiro ardor missionário? 

A paróquia é, na expressão local e concreta, aquilo que a Igreja é no 

seu todo. Na paróquia, a Igreja manifesta de maneira próxima e 

perceptível sua vida e sua missão; ela é uma comunidade organizada 

de batizados, de bens espirituais, simbólicos e materiais, de 

organizações e iniciativas que fazem a Igreja realizar num 

determinado espaço e contexto. No 10º Plano de Pastoral da 

Arquidiocese (2009-2012), ela recebeu uma atenção especial (cf. pp. 

92ss), que queremos agora aprofundar. 

Se a paróquia vai bem, a Igreja ali também vai bem; se a paróquia vai 

mal, ali a Igreja vai mal. A Igreja corre o risco de “rodar no vazio” e 

de ser reduzida a uma série de estruturas, instituições e organizações, 

sem chegar às pessoas concretas, se as paróquias não vivem bem sua 

identidade e missão e não são a expressão de comunidades vivas e 

dinâmicas, ou se carecem de objetivos e organização pastoral. 

Vale, pois, a pena que demos uma atenção especial à paróquia, 

realizando nela e por meio dela o processo de “conversão pastoral e 

missionária”, pedido pela Igreja em Aparecida, na 5ª Conferência 

Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. 

A renovação da paróquia é essencial para que nossa Arquidiocese, 

grande comunidade de muitas comunidades de discípulos missionários 

de Jesus Cristo, possa realizar bem sua missão na cidade de São Paulo. 

Em vista da importância do tema e da necessidade de tratá-lo com 

mais tempo, para alcançar melhores frutos, é conveniente que a 

temática da paróquia se estenda para os 2 anos pastorais: 2011 e 2012, 
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com oportunas indicações metodológicas dadas ao longo deste período 

pelo Secretariado Arquidiocesano de Pastoral. 

Quero lembrar ainda que, em 2012, a Igreja estará lembrando os 50 

anos do início do Concílio Vaticano II, ocasião em que será de grande 

proveito retomar as grandes intuições e Documentos do Concílio, para 

estudar, aprofundar, confrontar com o caminho feito de lá até hoje. 

Este olhar sobre as paróquias já poderá ser parte desse processo e será, 

certamente, muito proveitoso para nossa Arquidiocese. 

 

2. Paróquia, torna-te o que tu és 
 

 

Olhando atentamente para a realidade de sua paróquia, que 

imagem você consegue fazer dela? Vai tudo bem? 
A meta do 10º Plano de Pastoral, inspirado na Conferência de 

Aparecida, é trabalhar para que nossa Arquidiocese, no seu todo e em 

suas muitas expressões particulares, seja uma Igreja verdadeiramente 

discípula e missionária de Jesus Cristo na grande cidade de São Paulo. 

E isso requer uma profunda “conversão pastoral e missionária” dos 

membros da Igreja, mas também de suas instituições e organizações 

pastorais, para ir além de uma pastoral voltada mais para a 

conservação daquilo que temos. É preciso adotar uma nova atitude e 

preocupação pastoral, que traduza um claro objetivo missionário em 

todos os níveis e âmbitos da vida eclesial. 

Concentremos nossa atenção sobre a paróquia. Para começar, 

tomemos uma nova consciência sobre o seu significado teológico, 

místico e pastoral, superando uma visão apenas burocrática ou 

jurídica. Ela é o rosto mais visível e concreto do Mistério da Igreja, 

“Sacramento da salvação” no mundo; é uma comunidade de batizados, 

congregados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vivendo a 

fé, a esperança e a caridade. Ela está reunida em torno de Cristo, 

presente sacramentalmente na Eucaristia e nos demais Sacramentos, 

na Palavra de Deus proclamada e acolhida com fé, nos pobres, 

doentes, sofredores e toda pessoa acolhida em nome de Cristo e 

servida na comunidade com amor. A assembleia eucarística é a 

expressão mais visível e sacramental da Igreja. Ela se reúne ainda hoje 

em torno de Jesus Cristo Salvador, Senhor e Pastor da Igreja, 

representado visivelmente pelo Ministro ordenado, que está no meio 

dela e à sua frente para servi-la e conduzi-la na caridade. 

Muitas são as imagens usadas pelo Vaticano II para falar daquilo que 

é a Igreja, e que se aplicam também à paróquia (cf. LG 6-8). Ela é 

“casa de Deus” no meio das casas dos homens, templo de Deus 

edificado com pedras vivas, que são todos os batizados; é o “corpo de 

Cristo”, por meio do qual Ele continua a se expressar, a ir ao encontro 

das pessoas e a realizar sua tríplice missão entre os homens; é o 

concreto e visível “povo de Deus”, que irradia no mundo a luz de 

Cristo, difunde o sal e o fermento benéfico do Evangelho e vai 

fazendo aparecer os sinais do Reino de Deus, anunciado e já presente 

no meio de nós (cf. LG 9). Na paróquia, a Igreja inteira se expressa e 
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realiza a missão recebida de Cristo: anunciar e acolher a Palavra de 

Deus; testemunhar a vida nova recebida no Batismo, buscando a 

santidade; viver a caridade pastoral, a exemplo e em nome de Jesus, 

Bom Pastor. 

As definições da paróquia poderiam ser diversas. Cabe-lhe bem o 

conceito de “comunidade missionária dos discípulos de Cristo” no 

meio do mundo. É comunidade de pequenas comunidades, famílias, 

pessoas, grupos, organizações e instituições, que testemunham a 

variedade, a riqueza e a beleza dos dons de Deus e estão a serviço da 

missão recebida de Cristo; esta mesma missão se expressa na diocese, 

confiada ao bispo, sucessor dos Apóstolos, e na universalidade da 

Igreja, confiada ao pastoreio do Sucessor de Pedro. 

A paróquia é também o conjunto de organizações, estruturas e 

iniciativas pastorais a serviço da vida e da missão da Igreja. Ela é o 

ícone visível daquilo que a Igreja de Jesus Cristo é na sua totalidade e 

no seu mistério humano-divino. Evidentemente, nenhuma paróquia se 

basta a si mesma, nem realiza sozinha e autonomamente a sua missão, 

mas o faz na comunhão da Igreja particular, reunida em torno do bispo 

(a Diocese), e na comunhão universal da Igreja, reunida em torno do 

Papa. Contudo, a paróquia é a Igreja “na base”, onde a vida e a missão 

da Igreja realizam-se; é a célula viva da Igreja, lugar privilegiado no 

qual a maioria dos batizados têm a possibilidade de fazer uma 

experiência concreta do encontro com Cristo e da comunhão eclesial. 

 

3. Vida e missão da paróquia 
 

Para que existe mesmo a paróquia? Sua paróquia consegue 

atender, de maneira adequada, a tríplice missão da Igreja? 

Para quê existe a paróquia? Com o passar do tempo, talvez foram 

sendo criadas imagens e posturas nem sempre adequadas, que não 

traduzem bem o que a Igreja entende por “paróquia”. A paróquia tem 

um território e uma igreja-mãe, ou matriz, que são confiados aos 

cuidados pastorais de um sacerdote. Há também paróquias “pessoais” 

e “ambientais”, sem um território definido, mas igualmente confiadas 

a um sacerdote. O Direito Canônico define a paróquia como “uma 

determinada comunidade de fiéis, constituída estavelmente na Igreja 

particular e seu cuidado é confiado ao pároco como a seu pastor 

próprio, sob a autoridade do bispo diocesano” (cf. cân. 515). 

De fato, porém, a paróquia não pode ser identificada simplesmente 

com a “igreja matriz”, ou com algum ponto de atendimento para 

serviços religiosos, ou com uma instância burocrática e organizativa 

da Igreja. A paróquia é, acima de tudo, uma comunidade de pessoas, 

uma porção do Povo de Deus, que se congrega concretamente e de 

forma organizada em nome de Cristo, confiada aos cuidados pastorais 

de um Ministro ordenado (Padre); ele a reúne e serve nas coisas de 

Deus e da Igreja, forma na fé, anima e conduz na esperança e na 

caridade. A paróquia, com suas muitas comunidades menores e 

organizações eclesiais, é a verdadeira “Igreja-na-base”, onde a vida e a 

missão da Igreja realizam-se de maneira concreta. 
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Na paróquia torna-se presente e se realiza a tríplice missão de Cristo – 

o anúncio da Boa Nova, a santificação da humanidade e o serviço 

pastoral – que é a razão de ser da vida e da ação de toda a Igreja e 

também de cada paróquia. Jesus Cristo continua vivo e presente no 

meio daqueles que estão congregados em seu nome; e entre eles 

continua a exercer sua missão no mundo; não sozinho, mas contando 

com a participação de todos os seus discípulos missionários, aos quais 

concede a assistência do seu Espírito. 

 

 

3.1. Paróquia e Palavra de Deus 

Anunciar a Palavra de Deus e testemunhá-la pela vida é a primeira e 

mais importante missão da paróquia; é Jesus Cristo que, por meio da 

Comunidade paroquial, e nela, quer continuar a ser o anunciador e 

mestre da Boa Nova. A Igreja vive da Palavra de Deus, como vive da 

Eucaristia, Pão da Vida. O anúncio da Palavra desperta e alimenta a fé 

e a vivência da Palavra frutifica nas boas obras e no bom testemunho 

cristão no mundo. Sem um serviço constante e amoroso à Palavra de 

Deus, a fé esfria, a moral se desvia, as organizações eclesiais perdem 

seu sentido e a comunidade fica desorientada. Seria como uma árvore 

que não recebe mais água… De S. Jerônimo aprendemos que “ignorar 

as Escrituras, é ignorar a Cristo”. 

O papa Bento XVI recordou toda a Igreja, na recente Exortação 

Apostólica pós-sinodal sobre a Palavra de Deus na Vida e na Missão 

da Igreja (novembro de 2010), que a Palavra de Deus deve ter lugar 

central na Igreja, dando orientações importantes sobre como isso deve 

ocorerr. Portanto, vale também para a paróquia. Toda a pastoral 

paroquial deve ser motivada, animada e impregnada pela Palavra de 

Deus (cf. Verbum Domini – VD nn. 72-89). 

A paróquia precisa proporcionar ao povo muitas oportunidades de 

formação cristã na fé. Antes de tudo, é na paróquia que deve ser 

proclamado constantemente, e integralmente, o querigma cristão e não 

se poderia supor que isso já ocorre em outro lugar ou instância da vida 

da Igreja. O anúncio e a acolhida da Palavra de Deus realizam-se de 

modo privilegiado na Liturgia, com a proclamação das leituras 

bíblicas e a homilia (cf. VD nn. 52-71); os próprios textos litúrgicos 

estão impregnados pela Palavra de Deus. Mas também são vivamente 

recomendadas a leitura e estudo bíblico pessoal ou em grupos, e a 

prática da leitura orante da Palavra de Deus (cf. VD nn.86-87); a 

formação cristã deve ocorreir também na catequese sistemática e 

permanente, nas pregações, retiros e outros encontros e momentos de 

formação cristã, bem como no estudo da teologia. O Catecismo da 

Igreja Católica precisa ser a referência constante para a formação do 

povo na fé católica. 

A paróquia seja a “casa da Palavra de Deus”, onde ela ressoa 

constantemente, é acolhida com fé e testemunhada de muitas formas 

pelas obras da fé, esperança e caridade. Por isso, devem ser muitas as 

iniciativas paroquiais a serviço do anúncio da Palavra de Deus, 

voltadas para quem ainda não recebeu o primeiro anúncio, ou também 
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para quem já está num processo de iniciação à vida cristã, ou está 

precisando e querendo se alimentar sempre de novo na Palavra da 

Vida. A formação e alimentação na fé, nas diversas etapas da vida dos 

fiéis, são a primeira e mais indispensável missão da paróquia. 

 

 

3.2 Paróquia e santificação do povo 

Pelo Batismo, recebemos o dom da graça santificante, a vida de Deus 

em nós, que nosso Salvador nos trouxe pela sua santa encarnação e 

mereceu pela sua paixão, morte e ressurreição; e pela efusão do 

Espírito Santificador, fomos feitos filhos e filhas de Deus já neste 

mundo. Por isso, somos chamados a viver vida santa, como é santo 

Aquele que nos chamou. Isso requer de nós viver a comunhão 

constante com Deus, na sintonia com sua vontade e seus 

mandamentos; significa também honrar o nome de Deus em nós 

mediante uma vida digna da vocação à qual fomos chamados. A Igreja 

é a comunidade dos “santificados” pela graça de Deus, chamados a 

viver vida santa e a santificar o mundo com sua presença, sua ação e 

testemunho. 

O Concílio Vaticano II ensina que todos são chamados à santidade; na 

Igreja, realizamos de diversos modos esta vocação e encontramos 

também os meios adequados para viver a santidade (cf. LG 39-42). A 

paróquia tem a missão de proporcionar a todos os fiéis os meios para a 

santificação, mediante a celebração dos Sacramentos, especialmente a 

Eucaristia e a Penitência, o cultivo da oração pessoal e comunitária, o 

incentivo à escuta atenta e à prática da Palavra de Deus e das virtudes 

humanas e cristãs, em particular, a caridade. É Jesus Cristo que 

continua a atrair todos a si e a saciar a fome e a sede daqueles que nele 

creem com o pão vivo e a água da vida. 

A esse propósito, é preciso recuperar a centralidade da celebração 

dominical para a vida da paróquia. Domingo é o dia em que o Senhor 

Ressuscitado quer encontrar seus discípulos e se manifestar a eles; é 

dia de Missa e de encontro alegre com os irmãos. Domingo é também 

o dia da grande manifestação da Igreja, dia de buscar o alimento da fé, 

esperança e caridade.  

Apesar das mudanças culturais, que transformaram o domingo num 

dia “útil” para tantas coisas, precisamos insistir com os fiéis para que 

não percam o sentido cristão do domingo e participem da celebração 

eucarística dominical. Cada paróquia valorize devidamente a Liturgia, 

com toda a sua riqueza espiritual e força evangelizadora. Haja nas 

paróquias a celebração diária da Santa Missa; promovam-se o culto 

eucarístico e as demais devoções populares, conforme orientação da 

Igreja. Sejam devidamente respeitadas as normas litúrgicas prescritas 

pelo Magistério da Igreja. 

A paróquia é o lugar da celebração dos Sacramentos, “Mistérios da 

Salvação”. Sem cair na tentação da dicotomia entre “evangelização e 

sacramentalização”, é preciso dar renovado valor a todos e a cada um 

dos Sacramentos da Igreja, celebrados com a devida fé e preparação 

do povo. Destaque especial merece o Sacramento do Perdão, grande 



61 

 

dom de Cristo à Igreja. As paróquias precisam ter e divulgar 

claramente os horários para o atendimento das confissões, como pede 

a disciplina da Igreja; cuidado especial há que se ter para evitar que 

alguns sacramentos da Igreja (Batismo, 1ª Comunhão, Casamento) 

sejam absorvidos pela lógica do mercado consumista. 

 

3.3. Paróquia e caridade pastoral 

A Igreja é o povo de Deus, o rebanho do Bom Pastor, que continua 

indo à frente de suas ovelhas, conhece cada uma pelo nome, nutre, 

defende, conduz e acarinha cada uma de suas ovelhas. Ele é o Pastor 

bom, que conhece as ovelhas, caminha à frente delas, dá a vida pelas 

ovelhas e também vai atrás daquela que se perdeu. Agora Ele faz isso, 

sobretudo, por meio da caridade da Igreja, sua comunidade pastoral no 

mundo. 

Por isso, a paróquia deve ser o lugar da acolhida de todos, do interesse 

alegre pelas pessoas e da atenção delicada em relação a todos os que 

sofrem; deve ser o lugar da busca daqueles que estão distantes, enfim, 

da prática de todas aquelas belas qualidades do Bom Pastor, que 

reúne, conhece, chama pelo nome, conduz, defende, corrige, procura, 

ama até entregar a vida pelas ovelhas (cf. Ez 34; Jo 10). Por isso, 

existem na paróquia e devem existir, as diversas “pastorais”, como 

expressão concreta da caridade de Cristo e da Igreja. São serviços 

organizados da caridade do povo, voltados especialmente para os 

pobres, os doentes, as pessoas que mais sofrem e que se parecem com 

aquela ovelha que o Bom Pastor toma nos ombros e carrega com todo 

o cuidado e compaixão. 

A caridade deve ser pessoal, mas também comunitária e organizada; 

por isso, não devem faltar obras sociais e outras iniciativas de 

solidariedade social e de voluntariado, por meio das quais as pessoas 

tenham a oportunidade de colaborar e sejam incentivadas a fazê-lo. A 

caridade precisa também estar atenta à promoção da dignidade da 

pessoa e dos direitos humanos. Por isso, é importante que na paróquia 

seja promovido o conhecimento da Doutrina Social da Igreja, 

especialmente para preparar pessoas de liderança social com formação 

cristã sólida. 

Faz parte da vida da paróquia a responsabilidade pastoral partilhada 

com toda a comunidade e também a boa administração dos bens 

materiais de que a paróquia precisa para viver e para cumprir sua 

missão. Por isso, a Igreja pede que em cada paróquia haja, além de um 

Conselho de Assuntos Econômicos (cf. cân. 537), também um 

Conselho de Pastoral (cf. cân. 536). 

 

 

4. Muitos membros, mas um só corpo 
 

Que papel desempenham na paróquia os leigos e os religiosos, ou 

os consagrados, nos diversos carismas? 
Como a Igreja inteira, assim também cada paróquia poderia ser 

comparada ao corpo, com uma só cabeça, uma única vida, mas muitos 
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membros, órgãos e funções: todos a serviço da vida e da missão do 

único organismo (cf. Gl 6,15; 2Cor 5,17). A Igreja é o Corpo de 

Cristo, animado por um mesmo Espírito, o Espírito Santo, que dá 

unidade e coesão ao corpo todo. Na paróquia está o povo de Deus, 

com a riqueza e a variedade de dons e carismas, que o Espírito Santo 

concede para a vitalidade de todo o corpo eclesial. 

No 10° Plano de Pastoral vem exposto como nossa Arquidiocese é 

formada de discípulos missionários com vocações diferentes; todos 

são chamados a viver a mesma dignidade do Batismo e a dar sua 

contribuição própria, com vocações e carismas diferentes, para a 

realização da grande missão da Igreja (cf. pp. 96-100). O mesmo vem 

exposto também no Documento de Aparecida (cf. DAp nn. 184-224). 

Como ocorre na Igreja inteira, assim também ocorre na paróquia, que 

conta com três grupos de membros, com dons e missões próprias: os 

fiéis leigos, os ministros ordenados e os membros da Vida Religiosa 

Consagrada. 

Os fiéis leigos formam o grande corpo eclesial, o Povo de Deus que 

Cristo reuniu no seu nome e consagrou mediante o dom do Espírito 

Santo. Pelo Batismo e pela Crisma eles receberam a dignidade de 

filhos de Deus e os dons que os habilitam a participar ativamente na 

vida e na missão da Igreja, na sua maneira própria, como leigos. Cabe-

lhes, sobretudo, testemunhar a fé e a vida cristã no meio do mundo e 

levar a luz, o sal e o fermento do Evangelho para a família, as relações 

humanas e para o mundo secular, onde vivem e trabalham. Os fiéis 

leigos são os apóstolos do Evangelho no meio do mundo, 

transformando a partir de dentro, mediante sua presença e 

participação, as realidades terrestres (cf. LG nn. 30-38; DAp nn. 209-

215). 

Os fiéis leigos são congregados na unidade e servidos em nome de 

Cristo e da Igreja pelos Ministros ordenados. E também são chamados 

a participar, de maneira corresponsável, da vida e missão internas da 

própria Igreja. Eles já estão empenhados, de muitas formas, na 

organização e administração da paróquia, nas diversas pastorais e 

serviços de animação da vida eclesial. 

Lugar especial para a ação e a realização da vocação laical é a família; 

mediante a vivência e convivência cristã no lar, a educação religiosa 

dos filhos e a comunicação da fé às novas gerações, eles prestam um 

inestimável serviço à vida e à missão da Igreja. As paróquias precisam 

dar amparo, formação e incentivo às famílias, mais ainda diante das 

dificuldades que elas enfrentam nos tempos atuais. 

Além disso, as paróquias precisam dar apoio e expressão a muitas 

iniciativas, organizações, movimentos e associações dos leigos, que 

contribuem de maneira própria para a vida e a missão da paróquia e da 

Igreja, como um todo. Desejo incentivar vivamente os leigos a que se 

organizem também por categorias profissionais e grupos de 

responsabilidades sociais afins, para tornarem mais fácil e eficaz a sua 

formação, presença e testemunho cristão no meio do mundo, onde 

estão inseridos como cidadãos. 
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Os impulsos, motivações e propostas do 1° Congresso de Leigos da 

Arquidiocese (2010) precisam agora ser viabilizados nas paróquias, 

que são o lugar privilegiado para o incentivo e o apoio às muitas 

iniciativas e organizações do laicato, voltadas para a sua formação e 

ação no mundo. 

Os Ministros ordenados, sacerdotes e diáconos, enquanto batizados, 

também são membros do Povo de Deus; mas eles receberam o dom e 

a missão especial de estar à frente da comunidade paroquial, para 

servi-la em nome de Cristo, Pastor e Cabeça da Igreja. A eles cabe 

assumir e desempenhar pessoalmente a tríplice missão de Cristo e da 

Igreja, para o proveito dos fiéis; mas também formar, conduzir e 

animar todos os membros do corpo eclesial na vivência da própria 

vocação e missão. Nossa Igreja reúne-se em torno dos Ministros 

ordenados, que receberam esse dom especial e esta grande 

responsabilidade em relação aos irmãos (cf. LG nn. 18-29). Em cada 

paróquia se reze pelas vocações e haja um serviço organizado de 

animação vocacional, para que vocações sacerdotais despertem, sejam 

acolhidas e encaminhadas pela comunidade. 

Os Ministros ordenados, sendo também membros do Povo de Deus, 

no meio dele desempenham a missão de Cristo, Cabeça do corpo, 

Pastor, Sacerdote e Mestre da Igreja. Sua missão em relação à 

paróquia vem bem definida no Direito da Igreja (cf. cân. 519-552). 

Cabe a eles exercer o serviço de pastores e guias das comunidades 

paroquiais, a exemplo de Cristo, por seu chamado e por sua delegação 

(cf. DAp nn. 186-208). 

Os religiosos e religiosas, como também as novas formas de Vida 

Consagrada, são parte do Povo de Deus e estão presentes em muitas 

paróquias de nossa Arquidiocese. Desde o início da Igreja em São 

Paulo, até hoje, contribuem com sua presença e atuação, de acordo 

com seus carismas próprios, para a vida e a missão da Igreja nesta 

cidade. As comunidades de vida contemplativa ajudam a crentes e 

não-crentes a manterem sempre e em tudo a referência a Deus, único 

bem absoluto e objetivo final de nossa existência. As comunidades 

religiosas de vida ativa estão inseridas diretamente na ação pastoral, 

ou mantêm obras e instituições voltadas para a educação, a saúde, o 

cuidado dos pobres e pessoas necessitadas, ou para outras finalidades 

e ajudam a expressar melhor o dinamismo da Igreja no testemunho da 

presença do Reino de Deus entre os homens (cf. LG nn. 43-47; DAp 

nn. 216-224). 

A todos os Consagrados/as na Vida Religiosa desejo convidar e 

estimular a uma renovada partilha de dons e à participação dinâmica 

na vida e missão da Igreja em nossa Arquidiocese. Além das 

iniciativas eclesiais que lhes são próprias, sua presença e participação 

nas comunidades e paróquias tem o valor importante de ser um 

testemunho profético para nosso povo. A Igreja, nas suas bases, 

precisa dar o devido apreço à riqueza espiritual e eclesial dos carismas 

da Vida Consagrada; e isso poderá também ajudar no surgimento de 

novas vocações à Vida Consagrada, tão necessárias e importantes para 

a Igreja. 



64 

 

Na Igreja, conforme o exemplo dado por Jesus, “o maior é aquele que 

deve servir mais” (cf. Jo 13,12-17). Também São Paulo ensina que os 

diversos dons concedidos pelo Espírito Santo aos membros da Igreja 

não se destinam à vanglória, nem ao desfrutamento individualista, mas 

para o benefício e a missão de toda a comunidade eclesial; e como os 

membros do corpo não vivem em função de si próprios, mas para o 

bem e a vitalidade do corpo inteiro (cf. 1Cor 12), assim também na 

Paróquia, clero, leigos e religiosos têm dons diversos, mas para o 

serviço e a comunhão da comunidade toda. Importa valorizar e 

reconhecer o dom de cada um, para a vitalidade do corpo eclesia. 

 

5. Somos todos discípulos missionários de Jesus Cristo 
 

Quais são os sinais que confirmam que sua paróquia já é uma 

verdadeira comunidade de discípulos-missionários de Cristo? 

 

De muitos modos pode ser definido o católico. Na Conferência de 

Aparecida, o Papa Bento XVI trouxe um conceito teológico muito 

bonito para dizer quem somos nós: “discípulos missionários de Jesus 

Cristo”. Pelo Batismo, fomos acolhidos na Igreja e nos tornamos, por 

graça e dom especial, filhos e filhas de Deus. Isso nos vincula de 

maneira especial a Jesus Cristo, “autor e consumador de nossa fé” (cf. 

Hb 2,10; 12,2). Com isso, o cristão tornou-se um discípulo de Jesus 

Cristo e, por consequência, testemunha e missionário de seu 

Evangelho no mundo. Muitos são cristãos católicos e não sabem disso, 

ou nunca tiveram a oportunidade de tomar consciência dessa graça 

especial. Foram batizados, mas nunca foram evangelizados. E a 

“evangelização” é o processo de aproximação de Jesus Cristo, de 

comunicação do seu Evangelho e de adesão, pela fé, à “vida nova em 

Cristo”. 

A paróquia pode realizar muitas atividades sociais, culturais e 

religiosas. Mas seu objetivo primordial é proporcionar aos seus 

membros uma rica e variada experiência da fé cristã católica, 

alimentada nas fontes da fé e da vida cristã e eclesial, que são a 

Palavra de Deus, a Tradição viva da fé da Igreja, a Liturgia e a riqueza 

mística do seguimento de Cristo, segundo o Evangelho, manifestada 

na vida dos santos. As várias atividades organizadas na Paróquia 

devem ser decorrência dessa missão e objetivo primordiais; e, dessa 

fonte, vão beber sempre sua inspiração e dinamismo. Contrariamente, 

a paróquia torna-se uma estrutura sem alma, ou uma entidade de 

prestação de vários serviços, talvez até úteis, mas sem identidade 

própria, pois estará deixando de lado sua missão principal. 

O Papa Bento XVI tem repetido que não é de um grande ideal ético 

que nasce a fé cristã, nem de um corpo de doutrinas bem elaborado, 

mas do encontro com uma pessoa – Jesus Cristo Salvador – e, por 

meio dele, do encontro com o Mistério de Deus Trindade (cf. Deus 

Caritas est). A doutrina e a moral tomam significado para a pessoa a 

partir disso. E a paróquia, sendo uma comunidade de discípulos 

missionários de Jesus Cristo, existe para promover, de muitas 
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maneiras, esse encontro das pessoas com Cristo. Muito além de ser 

uma instância burocrática e prestadora de serviços, mesmo úteis e 

importantes, ou uma referência para o “consumo de bens religiosos”, a 

paróquia deve ser uma comunidade viva e vibrante de fé e alegria 

cristã, que atrai para Cristo e medeia, de muitas maneiras, o encontro 

pessoal com Ele; ao mesmo tempo, o “espaço” onde se vive e cultiva a 

mística que decorre desse encontro com Cristo na liturgia, na caridade 

e no serviço aos irmãos e ao mundo, em nome da fé e como fruto da 

fé. 

O cristão é um discípulo de Cristo, atraído e fascinado por Ele, 

convertido a ele de todo o coração e apaixonado por Ele; o discípulo, 

que ama o seu Senhor, também é capaz de dar a própria vida por Ele, 

como fizeram tantos ao longo dos séculos, quer no martírio, quer na 

consagração total da vida ao Evangelho, quer ainda na orientação da 

própria vida, no meio do mundo, de acordo com os valores e ideais do 

Reino de Deus anunciados por Jesus. O verdadeiro discípulo também 

se torna missionário e já não pode reservar apenas para si a beleza 

transformadora do encontro com Cristo, mas deseja que outros 

também “encontrem o Senhor” ¬— “vimos o Senhor!” (cf. Jo, 20,25) 

– e façam a mesma experiência — “vinde e vede” (cf. Jo 1,39). 

 

6. Paróquia, comunidade de comunidades 
 

Quantas e quais expressões de vida eclesial organizada já 

enriquecem a vida de sua paróquia? 

A vida cristã se expressa de maneira especial na vida comunitária. 

Jesus pediu que seus discípulos permanecessem “unidos no seu 

nome”, como aparece na parábola da videira e dos ramos (cf. Jo 15), 

ou na oração sacerdotal, após a última ceia (cf. Jo 17); e os Atos dos 

Apóstolos trazem dois belos testemunhos sobre a vida da primeira 

comunidade cristã: “eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos 

apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações” (cf. 

At 2, 42-47). E ainda: “a multidão dos fiéis era um só coração e uma 

só alma. Ninguém dizia serem suas as coisas que possuía, mas tudo 

entre eles era posto em comum” (cf. At 4, 32-37). 

A comunidade paroquial é significada e torna-se visível, de modo 

especialmente profundo, na celebração eucarística dominical. 

Convocados pela Palavra de Deus, os fiéis respondem com fé e 

acorrem, no “Dia do Senhor”, à reunião em torno de Cristo 

Ressuscitado, proclamando os “Mistérios da Fé” na Palavra de Deus, 

na Eucaristia e na oração em comum, alegrando-se na esperança e 

aprofundando a caridade. O próprio Senhor Jesus Cristo se faz 

presente “onde dois ou mais estão reunidos em seu nome” (cf. Mt 

18,20) e, com eles, apresenta o perfeito louvor e adoração ao Pai; pela 

pessoa dos seus Ministros, Ele instrui na Palavra de Deus os fiéis, 

alimenta-os com o Pão da Vida e envia-os novamente em missão para 

o meio do mundo. Por isso, é da máxima importância que seja 

valorizada plenamente, por todo o povo nas paróquias, a participação 

na celebração da Eucaristia dominical. 
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A vida comunitária é essencial à vivência da fé cristã. Ser discípulos 

missionários de Jesus Cristo supõe pertencer a uma comunidade cristã 

determinada. No entanto, de maneira geral, as paróquias são grandes e 

formadas de numerosas pessoas e isso favorece o anonimato e torna 

difícil a participação mais efetiva de todos na vida e na missão da 

Igreja. Por isso, sejam estimuladas e valorizadas, dentro da paróquia, 

as comunidades menores, como as comunidades eclesiais de base, 

capelas de bairro e outras formas de comunidade e expressões de vida 

eclesial, onde as pessoas tenham a possibilidade de uma participação 

mais pessoal, de receber ajuda ou de colocar seus dons a serviço da 

vida e da missão eclesial. 

É importante promover a presença visível e organizada da comunidade 

eclesial em todo o espaço físico da paróquia; onde faltam 

comunidades, é necessário suscitá-las por meio de uma ação 

missionária eficaz; há na cidade espaços de difícil penetração para a 

Igreja, como certos condomínios, ou prédios residenciais; também ali 

é preciso estudar a maneira de fazer presente o testemunho da 

comunidade eclesial. Mas também há os ambientes, ou “areópagos”, 

dos quais a Igreja não pode ficar ausente, como os hospitais, as 

escolas, colégios e universidades, os presídios e os “mundos” da 

comunicação. Será necessário encontrar caminhos para anunciar, 

também ali, a Boa Nova; de modo especial, esses são campos 

privilegiados para a ação do laicato. 

A paróquia é, e deve ser, uma “comunidade de comunidades” (cf. 

DAp nn. 164-180). Graças a Deus, geralmente, no interior das 

paróquias, e fazendo parte delas, já existem muitas e variadas 

expressões de vida cristã e comunitária: capelas de bairros, 

comunidades eclesiais de base, grupos de vida cristã estável, 

comunidades religiosas, seminários, associações de fiéis, 

“comunidades novas”, movimentos eclesiais, escolas católicas, 

Faculdades, Universidades e outras instituições ligadas à Igreja, como 

hospitais, rádios, sites da internet… E não esqueçamos que as famílias 

são a “Igreja no lar”; sua importância para a vivência diária da fé em 

comunidade é vital, como também para a educação cristã e a 

transmissão da fé às novas gerações. Todas essas formas organizadas 

de vida eclesial existem para realizar a vida e a missão da Igreja, 

segundo o dom e a vocação próprios de cada uma. 

A paróquia, portanto, é bem mais do que uma única comunidade 

homogênea: nela há muitas expressões de vida eclesial, que precisam 

ser valorizadas, animadas e envolvidas mais diretamente na realização 

da única missão da Igreja. No entanto, é preciso observar que todas as 

variadas expressões de vida eclesial das “comunidades menores” não 

se bastam a si mesmas, mas completam-se na relação com a 

comunhão eclesial mais ampla, que ocorre na paróquia, na diocese e 

na comunhão universal da Igreja. O momento melhor e a expressão 

mais perfeita da comunhão da Igreja ocorre na celebração da 

Eucaristia, sob a guia dos Ministros ordenados, constituídos Pastores 

para servir, animar e conduzir, em nome de Cristo, todo o corpo 

eclesial. Por isso, as comunidades menores e outras expressões de vida 
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eclesial, dentro da paróquia, devem estar relacionadas com o Padre da 

paróquia e com o Bispo. 

Também a paróquia não se basta e não deve fechar-se sobre si mesma; 

ela está unida às demais paróquias e ao Bispo, sucessor dos Apóstolos, 

que une em torno de si — de Cristo Pastor — a grande comunidade 

diocesana na comunhão da mesma fé, esperança e caridade. Ele 

também promove a comunhão de toda a Diocese com as demais 

Dioceses da Igreja e com o Papa, Sucessor de Pedro, que confirma a 

todos na fé em Cristo. Por isso, as paróquias são chamadas a se abrir à 

comunhão mais ampla da Igreja, a partilhar seus dons e também a 

tomar parte da missão e das responsabilidades de toda a Igreja. Isso se 

expressa, de maneira especial, nos Setores e Regiões Episcopais da 

Arquidiocese, que são lugares e organismos concretos de comunhão, 

partilha e missão. 

 

7. Comunidades formadoras de discípulos 
 

Quais iniciativas sua paróquia tem para oferecer formação 

religiosa ao povo, para que todos os batizados se tornem 

ardorosos discípulos de Jesus Cristo? 

A paróquia é o espaço normal onde os batizados vivem a sua condição 

de discípulos de Jesus Cristo, onde expressam sua fé e se organizam 

para viver a caridade e testemunhar a esperança. É o lugar onde fazem 

a experiência pessoal e comunitária do encontro com Deus por meio 

de Jesus Cristo, no dom do Espírito Santo. Por isso, a paróquia tem a 

missão de formar nos caminhos do Evangelho todos os batizados para 

que permaneçam fiéis e unidos a Cristo e à Igreja e se tornem, de fato, 

missionários do Evangelho para o mundo. 

Nesta missão de despertar e formar discípulos missionários de Jesus 

Cristo devem ser envolvidas todas as forças vivas da paróquia – 

pessoas, grupos, organizações e instituições; todas elas devem ser 

“lugares para a formação dos discípulos missionários” (cf. DAp nn. 

301-346). A paróquia, naturalmente, em comunhão com o Plano 

orgânico de pastoral da Arquidiocese, precisa pensar seu próprio 

processo evangelizador e missionário; indispensável é preparar 

pessoas para ajudar nesse processo; não faltam impulsos da Igreja para 

promover a renovação missionária das paróquias (cf .DAp nn. 276-

286). 

Destaque especial, no trabalho evangelizador da paróquia, deve ser 

dado ao processo de iniciação à vida cristã por meio de uma catequese 

eficaz, como recomendou a Conferência de Aparecida (cf. DAp nn. 

286-300). A catequese, como processo contínuo de formação na fé, 

deve estender-se a todas as fases da vida da pessoa. É importante 

tomar consciência sobre o que já existe e o que falta, para que os fiéis 

recebam formação cristã ao longo do ano e nas diversas etapas da 

vida. Deve ser nossa preocupação constante a superação do 

“analfabetismo religioso” em nossa Igreja. A experiência feliz e 

confortadora da fé seja incentivo à busca do esclarecimento e ao 

conhecimento das verdades fundamentais da fé e da moral, da liturgia 



68 

 

e da oração. A Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica 

precisam tornar-se referência e companhia constante para os católicos 

e nossas comunidades. 

 

8. Paróquia, comunidade missionária 
 

Sua paróquia já é uma comunidade missionária? Que aspectos da 

“conversão missionária” ainda são necessários? 
Na Conferência de Aparecida, em maio de 2007, a Igreja falou por 

meio do Papa e dos bispos da América Latina e do Caribe, atualizando 

seus propósitos diante dos desafios atuais vividos pelos povos e pela 

própria Igreja neste Continente. Durante 500 anos, a Igreja Católica 

marcou com o Evangelho de Cristo a vida e a cultura desses povos, 

não obstante deficiências e falhas que possam ter existido. A força do 

Evangelho é maior e mais poderosa do que nossa humana forma de 

servir o Evangelho. Isso deve ser dito também do Brasil e de São 

Paulo. 

Em Aparecida, a Igreja renovou o seu propósito de estar a serviço do 

Evangelho do Reino de Deus com novo ardor, novos métodos e novas 

formas. Somos discípulos missionários de Jesus Cristo no meio de 

nossos povos para que, nele, encontrem vida plena. Diante dos tempos 

novos e condições culturais mudadas, devemos rever seriamente 

nossas maneiras de ser e viver a vida e a missão eclesial. Em 

Aparecida pede-se que haja uma verdadeira “conversão pastoral”, 

superando cansaços e formas inadequadas e ineficazes de evangelizar 

e fazer pastoral; é necessário, sobretudo, ir além da preocupação com 

a mera conservação do que já existe, para imprimir à ação pastoral 

uma decidida preocupação missionária (cf. DAp nn. 365-379). 

Se isso vale para a Igreja como um todo, vale também e 

especialmente, para a paróquia, “comunidade de comunidades” (cf. 

DAp nn. 164-183). Este processo de “conversão pastoral” precisa 

iniciar pela tomada de consciência sobre a natureza e a missão eclesial 

da paróquia, conforme expusemos acima, nesta carta. Torna-se 

necessária, em seguida, uma corajosa e ampla verificação da realidade 

atual da paróquia, sobre o que existe e o que já se faz de bom, onde há 

falhas e deficiências, onde e como é preciso fazer mais e melhor… É 

bom ter presentes algumas interrogações: Qual é o significado da 

paróquia no espaço da cidade onde ela se encontra? Ela é expressão 

viva e dinâmica da vida eclesial no meio desse povo? Enfim, torna-se 

necessário um planejamento de iniciativas para promover e alcançar, 

com fé, paciência e perseverança, a renovação missionária das 

paróquias. Fundamental é envolver nisso toda a comunidade 

paroquial, o Conselho Pastoral Paroquial, as diversas representações 

de comunidades menores, associações, grupos, movimentos, pastorais 

etc, para alcançar com mais eficácia o objetivo proposto. 

O 10° Plano de Pastoral e o Documento de Aparecida deverão ser 

referências constantes nesse processo, com oportunas orientações 

metodológicas do Secretariado de Pastoral da Arquidiocese. Destaco 

que, antes de renovar estruturas, é preciso renovar pessoas, 
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mentalidades e posturas; trata-se de desenvolver uma nova “cultura 

pastoral”, que tenha sempre presente a preocupação missionária e nos 

faça pensar, não apenas na satisfação das próprias buscas espirituais e 

religiosas, mas também na partilha dos bens da fé e da vida eclesial 

com aqueles que já participam da vida da Igreja, ou com aqueles que 

fazem parte dela mas ficaram distantes, ou se afastaram dela. “Onde 

estão os outros, que não aparecem, nem participam?” – deve ser nossa 

preocupação constante. O que podemos fazer por eles, para que 

retornem à Igreja? E o que podemos fazer por aqueles que nunca 

foram alcançados ou envolvidos pelo anúncio do Evangelho? Deveria 

haver alegria na paróquia cada vez que alguma pessoa a mais começa 

a participar da vida da Igreja… 

A paróquia tem a missão de proporcionar aos fiéis muitas ocasiões de 

encontro com Cristo e, por meio dele, com Deus, no dom do Espírito 

Santo: na Palavra de Deus, na Eucaristia e nos demais Sacramentos, 

na mística da fé sobrenatural e da vivência eclesial, na experiência 

amorosa da oração pessoal e comunitária, na caridade atenta para com 

os pobres, doentes e todas as pessoas que sofrem, na promoção da 

justiça, da solidariedade, da beleza; a experiência do encontro com 

Cristo também é favorecida pelo testemunho luminoso dos santos e 

mártires, que nos precederam na fé e enriqueceram a vida da Igreja 

com seu exemplo. 

Quanta coisa bonita temos em nossa Igreja para ser acolhida e vivida, 

como dom e graça, para ser expandida de maneira missionária ao 

nosso redor, para que nossas comunidades paroquiais sejam 

verdadeiramente missionárias! Disse o Papa Bento XVI, na Missa de 

abertura da Conferência de Aparecida, dia 13.05.2007: “a Igreja sente-

se discípula e missionária desse Amor: missionária somente porque 

antes é discípula, capaz de deixar-se atrair, com renovado enlevo, por 

Deus que nos amou e nos ama por primeiro (cf. 1Jo 4,10). A Igreja 

não faz proselitismo, ela cresce muito mais por atração: Cristo ‘atrai 

todos a si’ com a força do seu amor, que culminou no sacrifício da 

cruz.” (cf. Homilia do Papa, DAp, Apêndice). 

Na paróquia, os discípulos que já têm algum caminho andado com 

Cristo, devem ajudar outros, que estão apenas começando, como as 

crianças, os jovens ou os neo-convertidos à fé, acompanhando-os com 

carinho, paciência e pedagogia adequada nesse “ir ao encontro de 

Cristo”. “Queremos ver Jesus” – pediram alguns “gregos” a Filipe e 

André; e esses, que já eram discípulos e estavam com Jesus, levaram 

até Ele aqueles pagãos (cf. Jo 12 20-22). Nossa preocupação e ação 

missionária deve estender-se a todos, também àqueles que 

abandonaram a fé, ou nunca sentiram a alegria de crer. De fato, Jesus 

enviou os discípulos “a todos os povos” (cf. Mt 28,19), e não apenas 

àqueles que já eram religiosos. Nossas paróquias, por isso mesmo, não 

podem perder de vista a dimensão missionária “ad gentes”; as 

iniciativas de outubro, “mês das missões”, são importantes para 

manter atento o olhar para o vasto horizonte da missão, que se estende 

para bem além dos limites paroquiais e alcança o mundo inteiro. 
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Mas é importante que a paróquia também reflita sobre o alcance 

propriamente territorial de sua missão, para ver se não há vazios de 

presença eclesial nos espaços da paróquia. Há hospitais sem 

assistência? Há escolas, presídios, condomínios ou inteiros bairros 

sem nossa presença religiosa? É muito recomendável a setorização 

territorial da paróquia, promovendo o surgimento de novas 

comunidades, onde faltam, por meio de um trabalho missionário no 

interior da própria paróquia, que é a unidade missionária fundamental 

da Igreja; sua ação evangelizadora deve estender-se a toda a área, ou 

âmbito, de sua competência. 

Uma coisa é certa: o futuro de nossa Igreja e da paróquia depende de 

nosso ânimo missionário hoje. Por isso mesmo, a preocupação 

missionária não pode deixar de colocar seu foco na formação religiosa 

das crianças e dos jovens, atraindo-os, ajudando-os a se sentirem parte 

da comunidade eclesial, formando-os nas riquezas da fé e nos 

caminhos da vida cristã. Os casais e as famílias católicas devem 

merecer toda a atenção e apoio para que façam de seus lares 

verdadeiras células de vida cristã; elas são a “primeira escola da fé” 

para as novas gerações (cf. DAp n. 302). Um grande trabalho 

missionário será realizado quando os pais cristãos fazem bem a sua 

parte, iniciando os filhos nas coisas da fé e introduzindo-os na vida da 

Igreja. 

 

9. Presbítero, pastor e guia da comunidade paroquial 

 
Como pode ser definida a missão do padre/presbítero, na 

paróquia? 

Não seria possível concluir esta reflexão sobre a paróquia, sem uma 

atenção especial ao Padre, a quem é confiado o cuidado de uma 

comunidade paroquial. É bem verdade que, na Igreja, todos os fiéis 

têm a mesma fundamental dignidade, comum a todos os batizados; 

pela graça batismal, todos tornaram-se filhos e filhas de Deus, 

testemunhas de Jesus Cristo e de seu Evangelho e participam dos bens 

espirituais da comunidade eclesial e também de sua missão. Pelo 

Batismo, todos os fiéis são constituídos num “povo sacerdotal” e 

também participam do sacerdócio de Cristo (cf. LG 10-11), sendo 

chamados a viver vida santa e a manifestar no mundo a glória de 

Deus. Este é o “sacerdócio comum a todos os fiéis”. 

No entanto, aos Ministros ordenados foi confiado o sacerdócio 

ministerial, que é fruto de uma vocação específica de Cristo na Igreja; 

dentre os discípulos, Jesus chamou aqueles que quis, constituiu os 

Doze e lhes deu uma missão especial (cf. Lc 4,11-12). Os padres, 

Ministros ordenados, exercendo seu ministério, ajudam os demais fiéis 

a viverem o sacerdócio comum a todos (cf. Ef 4,11-12; 1Pd 2,5); e, 

mediante seus Ministros, Cristo mesmo continua a oferecer a Deus Pai 

os dons e louvores de toda a Igreja e a derramar sobre os homens os 

dons da salvação. 

A comunidade eclesial, em sua plenitude, tem a presença de Cristo, 

Cabeça e Pastor único da Igreja, representado sacramentalmente pelos 
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Ministros ordenados, guias e pastores visíveis da Igreja. Este 

sacerdócio não é comum a todos os batizados, mas um “ministério”, 

ou seja, um serviço qualificado de Cristo em favor dos irmãos; não é 

“delegado” pela comunidade, mas provém de Cristo mesmo, por meio 

do Sacramento da Ordem conferido pela Igreja. 

A comunidade paroquial depende do Sacerdote e não pode dispensar o 

seu serviço qualificado e dedicado. Ele representa sacramentalmente 

Jesus Cristo, Sacerdote, Pastor e Guia da comunidade eclesial; pelo 

exercício do seu ministério sacerdotal, ele gera continuamente a 

comunidade, no dom do Espírito Santo, nutre-a com os dons da vida 

sobrenatural, anima e conduz os fiéis em Cristo nos caminhos do 

Evangelho e entrega sua vida inteira em favor dos irmãos, a exemplo 

de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e entregar sua 

vida pela salvação de todos (cf. Mt 20,28). 

Eis, portanto, que a renovação da comunidade paroquial depende, em 

boa parte, da renovação na vivência do ministério sacerdotal. Ao 

sacerdote incumbe, em primeira pessoa, o anúncio da Palavra de Deus 

e o envolvimento, nesta missão, de toda a comunidade que lhe está 

confiada; a ele também cabe presidir a celebração dos Divinos 

Mistérios e estimular à viva e frutuosa participação toda a comunidade 

paroquial; cabe ainda ao sacerdote, posto à frente da paróquia, servir 

sem reservas a comunidade paroquial, a exemplo do Bom Pastor e de 

envolver nos “cuidados pastorais” toda a comunidade dos batizados à 

sua volta, a qual também participa da caridade pastoral de Cristo e a 

deve expressar de muitas maneiras. 

Aos presbíteros, portanto, desejo encorajar vivamente no exercício da 

missão que lhes foi confiada, como pastores e guias da comunidade 

paroquial. Na ordenação sacerdotal, esta missão lhes foi entregue 

junto com o dom do sacerdócio ministerial; e, na tomada de posse da 

paróquia, o tríplice serviço de Cristo – profético, sacerdotal e pastoral 

-, que se prolonga na Igreja, lhes é entregue pessoalmente, para o bem 

daquela comunidade paroquial específica. O próprio Cristo quer 

continuar a exercê-lo em favor da humanidade por meio de seus 

ministros. 

Os sacerdotes tenham sempre diante dos olhos o exemplo do Cura de 

Ars, proclamado pela Igreja como “um pároco admirável”. Ao chegar 

em Ars, descrente e hostil ao padre e à Igreja, ele amou aquele povo e 

por ele ofereceu sua vida, rezou, fez penitência e considerou ser 

aquela a missão de sua vida. Aos poucos, o “homem de Deus” foi 

contagiando todos e irradiando a força do Evangelho e da graça de 

Deus, capaz de transformar as pessoas. 

Cada padre, à frente de uma paróquia, considere que esta é “a porção 

da sua herança” (cf. Sl 16,5); a “casa de Deus”, entregue aos seus 

cuidados para ser administrada fielmente (cf. Lc 16,1); o rebanho de 

Cristo, confiado ao seu zelo pessoal, para ser pastoreado, “não por 

coação, mas de coração generoso e livre, como modelo do rebanho” 

(cf. 1Pd 5,1-4). 

Aos fiéis leigos de cada paróquia quero estimular à colaboração 

generosa com seu pároco e com os demais sacerdotes que nela 
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estiverem exercendo o ministério. Nenhum padre conseguirá levar 

avante sozinho a sua missão, que também é missão de toda a Igreja. 

Tenham apreço pelo sacerdote e o assistam em suas humanas 

limitações e dificuldades, bem lembrados daquilo que Cristo disse: 

“quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza; e 

quem despreza a mim, despreza Aquele que me enviou” (cf. Lc 

10,16). 

 

10. A exemplo de São Paulo 

 
Para ser “Igreja discípula e missionária de Jesus Cristo na cidade 

de São Paulo, o quê temos a aprender do apóstolo São Paulo, 

nosso Patrono? 
Antes de encerrar esta carta, voltemos nosso olhar para o Apóstolo 

Paulo, Patrono de nossa Arquidiocese. Dele temos muito a aprender, 

quer da sua conversão e adesão incondicional a Jesus Cristo, quer do 

seu amor generoso ao Evangelho, que o fez missionário corajoso e 

incansável no meio dos povos, quer ainda do seu método missionário. 

Paulo teve sempre a preocupação de iniciar a evangelização com o 

anúncio do querigma, mediante o qual a fé era despertada; tinha 

contatos pessoais com o povo; formava, a seguir, uma comunidade 

cristã, que ele mesmo continuava a instruir e a pastorear com muito 

zelo, como lemos nas suas cartas. E não deixava de preparar pessoas, 

que encarregava de cuidar das comunidades, enquanto ele prosseguia 

abrindo fronteiras missionárias. 

É interessante observar que Paulo não trabalhava sozinho, mas 

acompanhado por numerosos companheiros de missão, como 

Barnabé, João Marcos, Timóteo, Tito, Silas e tantos outros. Tinha 

contato pessoal com muitas pessoas, como podemos perceber pelas 

saudações no final da Carta aos Romanos (cf. Rm 16), da Carta aos 

Colossenses (cf. Cl 4, 7-18) e da 2ª Carta a Timóteo (cf. 2Tm 4,19-

20). A missão e a evangelização não são obra para uns poucos, mas 

para muitos “irmãos e companheiros no Senhor”. 

Em nossas paróquias, é necessário despertar um novo ardor 

missionário, para que muitas pessoas abracem esta causa com fé, 

esperança e entusiasmo, “confiados à graça do Senhor”. A formação e 

preparação dessas pessoas é indispensável para desenvolver nas 

paróquias uma nova atitude missionária. Que o exemplo e o ardor 

missionário de São Paulo contagiem nossa Igreja. Recomendo a 

recitação frequente da Oração a São Paulo, Patrono de nossa 

Arquidiocese. 

Nossa Igreja, em São Paulo, além de confiar na intercessão e proteção 

materna de Nossa Senhora da Assunção, dos Santos Padroeiros das 

paróquias e comunidades, agradece o trabalho e exemplo missionário 

de tantos que nos precederam nesta messe do Senhor em terras do 

Planalto de Piratininga: ao beato Pe. Anchieta e, com ele, ao Pe. 

Nóbrega e seus companheiros, que aqui lançaram as primeiras 

sementes do Evangelho; aos bem-aventurados e santos Frei Galvão, 

Madre Paulina e Padre Mariano, que honram a Igreja de São Paulo, 
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nos acompanham na missão e nos estimulam a seguir seu exemplo; 

aos dedicados bispos e padres, que pastorearam este “rebanho do 

Senhor”, antes de nós; aos inúmeros missionários que para cá vieram e 

gastaram suas vidas pelo Reino de Deus; aos imigrados de tantas 

origens, que trouxeram sua fé, deixando-a impressa em numerosas 

obras, como as capelas e igrejas que hoje usamos, na edificação das 

paróquias, colégios, conventos, mosteiros, obras sociais, bens 

culturais, obras de arte… Aos religiosos e religiosas, que 

testemunharam sua consagração radical ao Evangelho em inúmeras 

obras da Igreja; aos milhões de leigos e leigas, casais e famílias 

católicas, que batizaram seus filhos e lhes comunicaram a herança e a 

alegria da vida cristã, no cultivo da fé em seus lares. 

A Igreja que peregrina hoje em São Paulo quer honrar a herança 

recebida e renovar-se na alegria de crer e de seguir pelos caminhos do 

Evangelho, como comunidade de discípulos missionários de Cristo. 

Ao mesmo tempo, quer renovar-se na missão, em cada membro e em 

cada uma de suas comunidades, para que o Evangelho de Cristo 

continue a iluminar e a orientar a vida do povo paulistano e nossa 

Igreja seja enriquecida com o testemunho de tantos discípulos-

missionários de Jesus Cristo nesta cidade. Que nossa missão se torne 

concreta e dinâmica em cada paróquia. O Espírito Santo não deixa de 

assistir, iluminar e confortar os discípulos missionários de Jesus 

Cristo. Deus abençoe a todos! 

 

São Paulo, na comemoração do Patrono da Arquidiocese, São Paulo  

Apóstolo, 25 de janeiro de 2011. 

 

Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer 

Arcebispo de São Paulo 
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Síntese do documento 100– CNBB – COMUNIDADE 

DE COMUNIDADES: UMA NOVA PARÓQUIA 
 

A nova paróquia, descrita no documento 104 da CNBB, é aquela que 

se abre para o enfrentamento dos desafios do século XXI e assume 

como modelo a ação de Jesus Cristo: proclamar o ano da graça do 

Senhor (Lc 4,18- 19). Ao redor de Jesus surge uma comunidade onde 

há igualdade entre homem e mulher, portanto, sem discriminação, e, 

principalmente, há partilha dos bens.  Jesus fazia missão nas casas: Ao 

enviar os discípulos, deu-lhes a missão de entrar nas casas do povo e 

levar a paz (cf. Mt 10,12- 14). Para esta missão, O Espírito Santo 

concede diversos carismas que acompanham o verdadeiro anúncio 

evangélico para toda a comunidade cristã:  1) o ensinamento dos 

apóstolos: ( 1Ts 2,13);   2) a comunhão: ( At 2,44- 45; 4,32; 34- 35); 

3) a fração do pão(eucaristia): (Jo 6,11); 4) as orações: (At 5,12b). 

A comunidade cristã caminha rumo à Pátria Trinitária ( Fl 3,20). ( 2Pd 

3,13). Porém, não vive no espiritualismo descompromissado com a 

realidade Os olhos cristãos se voltam para a Jerusalém Celeste, mas 

procura plenificar a graça da Trindade desde agora no mundo, 

buscando a realização do Reino da Justiça e da vida em abundância 

para todos (cf. Mt 25,33-44; 1Cor 15,28; Ef 1,10). 

No início havia a IGREJA DOMÉSTICA – os cristãos se reuniam nas 

casas – e nas residências os fiéis professavam a fé, ouviam e 

celebravam a Palavra, viviam a caridade e oravam a partir de tudo que 

Jesus ensinou. O surgimento das PARÓQUIAS ocorre mais tarde, 

quando, com o aumento do número dos membros das comunidades, as 

casas já não comportavam mais as celebrações. As celebrações nos 

templos tornaram as assembleias cristãs anônimas, com relações frias 

e distantes, realidade que persiste até os dias de hoje.  Nos dias atuais 

é urgente a formação de comunidades que propiciem uma real 

experiência de comunhão com Cristo. O desafio da Igreja é recuperar 

a fraternidade da Igreja nas casas, pois, relações frias, não criam 

sentimento de pertença. 

Além das relações distantes, há paróquias que concentram as 

atividades principais na liturgia sacramental e nas devoções, sem 

preocupação social. Falta-lhes um plano pastoral e os leigos não 

tomam decisões e nem assumam compromissos. O padre é quem 

planeja e comanda tudo sozinho. Para superar esta realidade, e que 

surja uma nova Paróquia, é preciso que a evangelização contemple 

três dimensões. 

1.EVANGELIZAR A PESSOA – Nos dias atuais Muitos vivem sua 

religiosidade frequentando templos sem nenhuma ligação de 

fraternidade.       

2.EVANGELIZAR A COMUNIDADE – a renovação paroquial 

depende muito de uma conversão profunda das pessoas e das 

comunidades para o modelo da ação de Cristo,  

3.EVANGELIZAR A SOCIEDADE – Os índices de pobreza e 

miséria continuam a desafiar qualquer consciência tranquila. A Igreja 

há de se orientar por valores baseados numa sociedade onde a 
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civilização do amor encontre seu espaço e novas oportunidades. Outro 

desafio é o aumento do número daqueles que se declaram sem 

religião, Está em crise o engajamento na paróquia. Para que surja a 

Nova Paróquia é preciso que os cristãos – a)  Vivam da Palavra – 

(múnus profético)  a catequese centrada na Palavra de Deus.   

b) Vivam da Eucaristia – (múnus sacerdotal) valorizar mais o 

domingo, redescobrir a beleza da fé que vence o individualismo, 

  c) Vivam na caridade – (múnus real)  O amor ao próximo exige que 

os cristãos olhem para aqueles que vivem em condições de 

vulnerabilidade (situação de risco), 

A Nova Paróquia necessita da conversão pessoal e comunitária e que a 

alegria seja a característica dos que vivem em torno da Palavra de 

Deus. Por meio da conversão pastoral, provocada pela Palavra, será 

possível deixar de praticar a pastoral de manutenção e realizar a 

pastoral missionária. Principalmente, a Nova Paróquia dependerá de 

Padres e Bispos chamados a estimular e apoiar a revitalização das 

Paróquias e suas respectivas comunidades. A renovação paroquial 

exige que Padres e Bispos estimulem a participação ativa dos leigos 

da paróquia por meio da constituição dos diversos Conselhos de 

Pastoral Paroquial e Comunitário, bem como o Conselho Econômico 

e, principalmente o COMIPA.  Atividades que mantém a Nova 

Paróquia são a homilia alicerçada na Palavra de Deus e na vida e o 

melhor atendimento das pessoas que vivem em diferentes ritmos da 

vida diária. A setorização – formação de pequenas comunidades- pode 

ser pela vizinhança, mas também por afinidades. A Nova Paróquia 

exige constante Formação e por isso a catequese deve ser uma 

prioridade.  

A celebração eucarística é fator essencial para o surgimento da Nova 

Paróquia, desde que elas favoreçam a linguagem do Mistério, o que 

implica não exceder nas falas, explicações e comentários.  Uma 

paróquia renovada há de marcar no serviço em favor e no cuidado da 

vida, especialmente a vida daqueles que estão caídos na beira do 

caminho. A missão neste momento difícil da pessoa depende da 

urgente alteração da agenda do pároco para encontrar tempo para 

acolher e que pode delegar funções administrativas para leigos. 

Igualmente, é importante cuidar da pastoral da acolhida, da escuta e do 

aconselhamento. Ocasião para acolher os afastados pode ser: a 

iniciação à vida cristã dos adultos; a preparação de pais e de padrinhos 

para o batismo de seus filhos; a preparação de noivos para o 

Sacramento do Matrimônio; as exéquias; e a formação de pais de 

crianças e de jovens da catequese. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: É hora de renovarmos as paróquias 

para que cada pessoa tenha a possibilidade do encontro com Jesus e 

Somos uma Igreja em caminho que sabe onde deve aportar: a 

Santíssima Trindade, onde Deus será tudo em todos (cf. 1Cor 15,28) 
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 Comissão Missão - Ano 5 
 

 As missões agora deverão ser realizadas em todos os níveis da 

Diocese, ou seja, em nível diocesano, paroquial e comunitário. 

Precisamos pensar uma Igreja ministerial, na qual todos os fieis 

tenham condições de assumir seu Batismo e possam participar da 

missão da Igreja e que isso ocorra na comunhão entre Bispo, 

presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, consagrados e 

consagradas, leigos e leigas. O tema da missão deve ser: Igreja em 

Comunhão celebrando os 20 anos e construindo o Reino de Deus. 

 

 

 

1- A Comunhão na Vida Comunitária 

 
2 - Outubro 2019: Mês Missionário Extraordinário 

 

3 -  Padroeiros da Missões 
3.1. Frases de missionárias de São Francisco Xavier                                   

3,2. Aprendendo a ser missionário com Santa Teresinha 

 

4 - Encontros para pequenos grupos 
1º A vida comunitária se inicia na Família 

2º A vida comunitária na comunidade 

3º A vida comunitária na paróquia 

4º A vida comunitária na diocese 

5º A vida comunitária santifica o mundo 

6º As primeiras comunidade Cristãs e a comunhão  

 

5 - Propostas práticas de Ações Missionárias 
 

1º Café da manhã missionário 

2º Terço Missionário 

3º Visitando famílias necessitadas 

4º Hora Santa missionária 

5º Visitas as pessoas afastadas da comunidade 

6º Ação Ecológica com crianças 

7º Oração em casas de famílias em luto 

8º Rodas de conversa 

9º Santas Missões 
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1 - A comunhão na vida comunitária 
 

Há uma maneira muito edificante de se viver bem a vida: a comunhão na 

vida comunitária pode mudar tudo rumo da nossa história. Foi assim com 

muitos dos nossos antepassados na fé. Jesus entrou em suas vidas, 

convidou-os a segui-lo. Eles abriram-se ao chamado de Jesus e uma nova 

vida se iniciou. 

A vida comunitária nos faz expandir de dentro para fora. Vamos 

conquistando nosso espaço pessoal no universo comunitário por meio da 

boa e sadia convivência: na família, na comunidade em que residimos ou 

participamos, na paróquia e em toda a Diocese.  

O fiel batizado vai se apresentando à comunidade aos poucos. Damos início 

a um processo de abertura, de amadurecimento e crescendo pessoal e 

comunitariamente, vamos aprendendo mais e mais, nos apropriando de 

coisas boas e importantes para a saúde e vida da comunidade.   

Viver o plano de Deus para a comunidade, em comunidade, nos faz dar 

sentido a toda nossa vida. Encontramos o real significado da nossa vocação 

primeira: amar e ser amado. Realizar uma tarefa, ou mesmo fazer um 

sacrifício, mesmo que nos custe algo ou alguma renúncia, toda ação se 

reveste do novo significado e nos enche de alegria e gratidão.  

Para cada dia Deus tem um propósito para nós. Devemos aceitar esse 

propósito com alegria. Não devemos ficar preocupados, ansiosos, inseguros, 

pensando "como vou dar conta disso?" Não. Nós não estamos sozinhos, o 

próprio Jesus está conosco, o Espírito Santo nos acompanha, Maria passa na 

frente e juntamente um grande número de santos intercessores. 

Além do mais, os planos de Deus, nunca contemplam apenas uma pessoa. 

Os planos de Deus são envolventes. Eles abarcam uma quantidade numerosa 

de pessoas simples e de bom coração como nós.  

Primeiro Deus nos vê do jeitinho que somos. Com todas as nossas alegrias, 

lutas e sofrimentos. Ele não nos julga ou condena. Ele vê muito mais que a 

realidade presente e as aparências, vê nosso interior, vê nossas capacidades, 

nossos dons e nossos talentos. Nos vê por inteiro e  simplesmente acredita 

em nossas surpreendentes capacidades, começa a trabalhar em nós, nos 

capacitando para a missão. 

E assim, ao mesmo tempo, vamos sendo lapidados, capacitados e usados por 

Deus em favor dos necessitados do Reino de Deus. Com o passar do tempo, 

poderemos perceber com clareza o que expressa o provérbio africano: 

"Gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, 

consegue mudanças extraordinárias." 

Essa mudança extraordinária da realidade está em nossas mãos. Ela é 

possível a curto e a longo prazo. A comunhão em nossa vivência 

comunitária pode contribuir para mudar todo o rumo da nossa história. É 

nossa obrigação se entregar à comunidade, nossa missão passa pela 

expressão de uma vida comunitária! 
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2 - Outubro 2019: Mês Missionário Extraordinário 

 
Em 22 de outubro de 2017, Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco 

durante o Ângelus, anunciava publicamente para toda Igreja sua intenção de 

proclamar um Mês Missionário Extraordinário em outubro de 2019 para 

celebrar o centenário da carta Apostólica Maximum Illud de seu predecessor 

o Papa Bento XV. Nesse mesmo dia, o santo Padre enviou uma carta ao 

Cardeal Fernando Filoni, prefeito da Congregação para Evangelização dos 

Povos e presidente do comité supremo das Pontifícias Obras Missionárias 

(POM), encomendando “a tarefa de preparar esse evento, especialmente por 

meio de ampla sensibilização das Igrejas particulares, dos Institutos de vida 

consagrada e Sociedades de vida apostólica, assim como associações, 

movimentos, comunidades e outras realidades eclesiais”. 

Para reavivar a consciência batismal do Povo de Deus em relação à missão 

da Igreja, o Papa Francisco escolheu para o Mês Missionário Extraordinário 

o tema “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. 

Despertar a consciência da missio ad gentes e retomar com novo impulso a 

transformação missionária da vida e da pastoral é o objetivo desse mês que 

está em sintonia com a solicitude pastoral do Papa Bento XV em Maximum 

Illud e a vitalidade missionária expressada pelo Papa Francisco na Evangelii 

Gaudium: “A ação missionária é o paradigma de toda obra da Igreja” (EG 

15). Trata-se de “pôr a missão de Jesus no coração da Igreja, transformando-

a em critério para medir a eficácia de suas estruturas, os resultados de seu 

trabalho, a fecundidade de seus ministros e a alegria que eles são capazes de 

suscitar. Porque sem alegria não se atrai ninguém” (Reunião do Comitê 

diretivo do CELAM, Bogotá, 7 de setembro de 2017). 

O compromisso com a conversão pessoal, comunitária e pastoral a Jesus 

Cristo crucificado, ressuscitado e vivo em sua Igreja, renovará o ardor e 

paixão por testemunhar ao mundo, por meio da proclamação e da 

experiência cristã, o Evangelho da vida e da alegria pascal (Lc 24, 46-49).  

 

Processo de preparação (de outubro de 2018 a outubro 2019): 

“Podemos nos preparar convenientemente para o Mês Missionário 

Extraordinário (MME) já com do mês missionário de outubro de 2018, de 

modo que todos os fieis tenham verdadeiramente  apreço ao anúncio do 

Evangelho e à transformação das suas comunidades em realidades 

missionárias e evangelizadoras; e aumentem o amor pela missão, que “é 

uma paixão por Jesus e, simultaneamente, uma paixão pelo seu povo” (Carta 

do Papa Francisco ao Cardeal Filoni, 22 de outubro de 2017). 

A ideia central nesse processo de preparação para o MME é inserir dentro 

da programação ordinária e habitual das Igrejas locais, a temática e o 

espírito do mês missionário, visando a conversão pastoral missionária. Será 

uma ocasião para despertar, animar e não cansar as comunidades.  

O grupo de trabalho nomeado pela presidência da CNBB pensou propostas 

para as Comissões Episcopais Pastorais e organismos de comunhão e 

participação. Assim, o projeto para o Mês Missionário Extraordinário 

convocado pelo Papa terá grande relevância eclesial para todos os sujeitos 

da missão. Além das Comissões Episcopais, a proposta servirá para todos os 

organismos de Comunhão e Participação (CNBB, CNP, CND, CRB, CNIS, 
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CNLB, POM, CCM, CIMI, CPO, CPT, CÁRITAS, OSIB e outros 

organismos). 

As cartas de motivação e convocação do Papa Francisco e do Cardeal Filoni 

para o Mês Missionário Extraordinário indicam seis dimensões: 

1. Encontro: Destacar a centralidade da pessoa e missão de Jesus Cristo. A 

missão nasce do encontro com Jesus que dá novo horizonte a vida (Doc. Ap 

29). O encontro com Jesus Cristo vivo em sua Igreja é pessoal: Eucaristia, 

Palavra de Deus, oração pessoal e comunitária.  

2. Testemunho e vivências: Valorizar os padroeiros da missão, Santa 

Terezinha e São Francisco Xavier e o testemunho dos santos e santas, 

mártires da missão e confessores da fé, expressão das Igrejas dispersas em 

todo o mundo.  

3. Formativa:Reflexão bíblica teológica sobre a identidade missionária de 

todo povo de Deus, a partir da temática do MME e da Carta Apostólica 

Maximum Illud do Papa Bento XV. Recuperar a proposta de itinerário 

formativo do discípulo missionário descrito no documento de Aparecida. 

Recuperar a evolução histórica do conceito da missio ad gentes e elaborar 

fundamentação dos conceitos de missão programática e paradigmática.  

4. Caridade missionária: Atenção aos povos da Amazônia legal, com suas 

realidades. Promover a coleta missionária e valorizar ações concretas de 

compromisso com os mais pobres. Promover visitas missionárias. 

5. Cooperação: Conectar o MME com o Sínodo para Amazônia; envio ad 

gentes como sinal de acolhimento e fortalecimento das motivações do 

MME; por meio de um aplicativo, criar banco de dados dos missionários. 

Dar maior visibilidade e impulsionar os projetos Igrejas irmãs e Ad Gentes e 

as diversas experiências missionárias, destacando o testemunho de 

missionários (as) que atuam dentro e fora do Brasil. 

6. Celebrativa: Propostas: Abertura nacional do MME no dia 1/10/19 no 

santuário nacional de Aparecida e em cada Igreja Particular; valorizar o Dia 

Mundial Missões com a vigília que antecede no dia 19/10/19; propor aos 

folhetos litúrgicos a oração dos fiéis e a oração missionária; incentivar a 

novena e terço missionário; propor ligação com os meses temáticos 

(mariano, vocacional, semana da família e bíblia), valorizar a temática do 

MME nos retiros dos padres, dos consagrados(as) e seminaristas; inserir a 

temática do MME na novena dos padroeiros. 

 

Propostas para o Mês Missionário Extraordinário em todos os níveis: 

 

Internacional: 

1. Carta do Papa ao Cardeal Filoni. 

2. Cartas do Cardeal Filoni aos bispos, Congregações, movimentos, novas 

comunidades, associações de leigos/as 

3. Produção de subsídio com reflexões Bíblica, teológica e testemunhos 

missionários. 

4. Sínodo para Amazônia. 

5. Centenário da Carta Apostólica Maximum Illud de Bento XV 

 

Americano: 
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As propostas serão discutidas em fevereiro de 2019, na reunião dos diretores 

das POM com os Bispos referenciais da missão, dos 23 países das 

Américas. 

 

Nacional: 

1. Lançamento do MME no CONSEP: 17-18 de setembro de 2019. 

2. Abertura do MME, no dia 01/10/19 ( dia de Santa Teresinha), no 

Santuário Nacional de Aparecida. 

3. Formações e cursos missionários do CCM (Centro Cultural Missionário) 

alinhados com a temática do MME e as contribuições da Maximum Illud.  

4. Encontro Nacional da Missão Ad Gentes: 31 de março - 02 de abril de 

2019; no CCM. 

5. Romaria ao Santuário Nacional: 20/10/19 e vigília em Aparecida, 

estendida a todas Igrejas particulares e santuários do Brasil (19/10/19). 

6. Incentivar a coleta no Dia Mundial das Missões. 

7. Promover as Pontifícias Obras Missionárias, em todos os níveis. 

8. Seminário de Missiologia, no CCM, 10 a 14 de junho de 2019. 

9. Dar maior visibilidade aos projetos missionários ad gentes e Igrejas 

Irmãs. 

10. Congresso Missionário Nacional de Seminaristas: 11-14 de julho 

de 2019. Promovido pelas POM em comunhão com a Comissão dos 

Ministérios Ordenados e a OSIB. 

11.  Produção de materiais missionários. 

12. Jornada Nacional da IAM, em maio de 2019, com a temática do 

MME. 

13.  Mensagem às comunidades de vida contemplativa monástica e de 

clausura. 

14.  Promover a oração pelas missões em todos os níveis. 

15.  Na 57º AG da CNBB entregar a cruz missionária e bandeira do 

logo do MME para todos os presidentes dos Regionais e bispos referenciais 

da missão. 

 

Regional: 

1. Fortalecimento dos COMIREs. 

2. Tratar a temática nas Assembleias dos COMIREs. 

 

Dioceses: 

1. Abertura do MME (01/10/19), no Santuário diocesano ou catedral. 

2. DNJ 2019 contemplando a temática do MME. 

3. Envio de missionários, por meio dos projetos Ad Gentes e Igrejas Irmãs 

na vigília missionária. 

4. Pastoral juvenil realizar atividade pública de anúncio do Evangelho. 

5. Nas novenas dos santuários diocesanos contemplar a temática do MME. 

6. Promover a oração pelas missões. 

7. Fortalecimento e criação dos COMIDIs. 

 

Paróquias: 

1. Abertura do MME e lançamento do material da Campanha Missionária. 
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2. Vigília 19/10/19, visitas missionárias e coleta no Dia Mundial das 

Missões (20/10). 

3. Promover a novena missionária e testemunhos do DVD da Campanha 

Missionária.  

4. Oração pelas missões e intensificar as visitas missionárias. 

5. Inserir na novena dos padroeiros a temática do MME. 

6. Fortalecimento e criação de COMIPAs. 

P/ grupo de trabalho nomeado pela CNBB/28 de outubro de 2018 

 

 

3- Padroeiros da Missões   
Dois jovens dedicados ao amor e à Igreja de Cristo se destacaram como 

missionários. Os jeitos de viver a Missão, embora diferentes, fizeram com 

que eles fossem proclamados pela igreja Padroeiros das Missões. São eles; 

São Francisco Xavier, que nasceu no dia 7 de abril de 1506, na região de 

Navarra (Espanha), e Santa Teresinha do Menino Jesus, nascida no dia 2 de 

janeiro de 1873, em Alençon (França).  

São Francisco Xavier estudou em Paris, lá se encontrou com Inácio de 

Loyola e, com outros companheiros, fundaram a Companhia de Jesus (os 

jesuítas). Eles se espalharam pelo mundo para anunciar o Evangelho. 

Francisco tinha o desejo de chegar aos lugares mais distantes. Partindo em 

1541 para o Oriente, durantes dez anos evangelizou, incansavelmente, a 

Índia e o Japão, convertendo multidões à Fé cristã. Morreu aos 46 anos de 

idade, em 1552, na ilha milanesa de Sancião. Foi chamado de “o gigante da 

história das Missões”.   

3.1 Frases de São Francisco Xavier 

“Logo que aqui chegamos nos encarregamos dos pobres doentes que 

vinham nos navios (...) 

“Morávamos juntos com os pobres, conforme nossas pequenas e fracas 

energias, ocupando-nos nos trabalhos nas atividades temporais e nas 

espirituais...” (Moçambique, África, 1542). 

“Quando chegava aos lugares, a garotada não me deixava rezar o meu 

breviário, nem comer, nem dormir, pedindo que lhe ensinasse as orações. Ai 

comecei a entender porque ‘deles é o Reinos dos Céus’ (Mt 19,14). Se não 

houvesse quem os instruísse em nossa santa Fé, tenho por mim que seriam 

bons cristãos” (Índia, 1542). 

“Espero ir à China pelo grande serviço de Deus, nosso Senhor...” (Índia, 

1542). 

“Se não encontrar um barco, irei nadando...”. 

 

3.2 Aprendendo a ser missionário com Santa Teresinha 

Na tarde de 30 de setembro de 1897, uma cena inesquecível desdobrava-se 

na enfermaria do Carmelo de Lisieux. Cercada de toda a comunidade 

ajoelhada em torno de seu leito de dores, Santa Teresinha do Menino Jesus, 

fitando os olhos no crucifixo, pronunciava suas últimas palavras nessa terra 

de exílio: Oh! eu O amo… Meu Deus… eu… Vos amo! 

 

Em seus escritos autobiográficos, intitulados “História de uma alma”, Santa 

Teresinha afirma: “Ó Jesus, meu amor, minha vocação, encontrei-a afinal: 
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Minha vocação, é o amor! […]”. Seu exemplo é caminho para que todos nós 

sejamos missionários onde nos encontramos: família, trabalho, escola… 

Siga o exemplo de Santa Teresinha 

Nos domingos e dias de festa, Santa Teresinha colocava seu pouco tempo 

disponível para prestar pequenos favores às suas irmãs do Carmelo. 

Também nós podemos seguir esse exemplo. Quanto tempo dedicamos 

àqueles que nos são importantes? Conseguimos nos desconectar dos nossos 

computadores e celulares para valorizar aqueles a quem realmente amamos? 

Ser missionário é também amar com gestos concretos e atenção a todos, 

começando, em primeiro lugar, pelos de nossa própria casa. 

Por saber que uma das madres, que já tinha idade avançada, tinha alergia a 

perfume de flores, Santa Teresinha deixou de colocá-las diante da imagem 

do Menino Jesus, que ficava no claustro. Esse pequeno gesto demonstra o 

carinho e a atenção para com a religiosa. E nós? Quais são os pequenos 

sacrifícios que podemos fazer para nossos irmãos de comunidade? Muitas 

vezes, sabemos de algo que alguns não gostam e insistimos em continuar 

fazendo. A missão exige um abrir mão de nossas vontades, para acolher o 

outro com doçura e delicadeza. 

Quando percebia que alguma irmã estava nervosa ou de mau humor, ela 

sempre a tratava com mais delicadeza, sendo amável e meiga: “Precisamos 

agir, pois, como o Senhor, desdobrarmo-nos em delicadezas e previdências 

para com as almas imperfeitas […]”. Todos os dias, também somos 

confrontados com inúmeras situações em que muitos se encontram nervosos 

ou estressados no trabalho. Como reagimos diante desses desafios? Temos a 

delicadeza do Senhor, que se manifesta a nós de um modo amável? Ou nos 

deixamos envolver pela atmosfera de mau humor e aumentamos ainda mais 

o mal-estar em nosso trabalho? Ser missionário é aprender a vivenciar as 

mais delicadas situações com prudência e carinho. 

Santa Teresinha também nos ensina que ser missionário é nos empenharmos 

em uma contínua vida de oração por todos: familiares, amigos, colegas de 

trabalho, enfermos, pessoas necessitadas, religiosos, seminaristas, diáconos, 

padres, bispos, papa. A exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que 

nossa missão seja sempre o amor!                                                                 

Padre Flávio Sobreiro 
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4 - Encontros para pequenos Grupos de Rua 
 

4.1 Preparando Cada Encontro 

  ↘ Combinar com as famílias: dia para o encontro, hora e o endereço. 

Avisar na comunidade e na rua do encontro. 

 ↘ Cultivar um clima de acolhida e alegria, manter nas relações com 

todos,  igualmente uma boa e sadia convivência. 

↘ Preparar um altar com a Bíblia, vela e alguma sagrada imagem de Nossa 

Senhora e ou do divino Espírito Santo. 

↘ Ao final de cada encontro, agradecer carinhosamente à família que 

acolheu o encontro e j aos fiéis que se fizeram presentes.  

 

4. 2 Sugestão de Horário 

19h Chegada e recepção 

19h10 Inicia-se Em nome do Pai... (cantado ou rezado), segue Oração ao 

Espírito Santo e pode-se cantar algum cântico à escolha dos organizadores. 

19h20 Leitura do Evangelho do Dia 

19h30 Leitura e partilha do Texto do Encontro do Dia 

20h10 Rezar uma dezena do Terço e encerramento 

20h30 Encerramento 
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1º Encontro: A vida comunitária se inicia na Família 
 

1 – A vida comunitária familiar começa com a benção de Deus 

Deus tem muitos propósitos bons para a humanidade. Um deles é a vida 

familiar. No livro do Gênesis, observamos que Deus criou o homem à sua 

imagem; criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os 

abençoou: “Frutificai, disse ele e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-

a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os 

animais que se arrastam sobre a terra.” (Gn 1,27-28) 

Deus os abençoou, isso é significante. Começar com a benção de Deus, com 

sua aprovação, com o seu apoio. Não estamos largados neste mundo. 

Seguimos um projeto muito bem planejado e querido. 

É lindo observar, o desenvolvimento da família. Dois jovens procuram a 

Igreja para se casar, casam-se e começam uma pequena comunidade sem 

muita experiência e aos poucos vão pegando jeito e gosto pela vida nova. 

Uma forte união, como a Trindade, o Pai o Filho e o Espírito Santo, um 

pensando no outro e logo chega a benção dos filhinhos.  

Chegamos nesse mundo num contexto de união e de muito amor. Somos 

acolhidos nessa pequena comunidade e nela vamos aprendendo a superar os 

nossos desafios. Aprendemos a andar, a falar, a servir nas pequenas coisas. 

Aprendemos a sermos solidários, a respeitar e a amar!!! 

2- O milagre do vinho nas bodas de Caná 

O papa Francisco em uma de suas catequeses, mencionou que o primeiro 

dos sinais prodigiosos de Jesus foi realizado no contexto do matrimônio: o 

milagre do vinho nas bodas de Caná. “Assim, Jesus nos ensina que a obra-

prima da sociedade é a família: o homem e a mulher que se amam! Esta é a 

obra-prima!”. 

Podemos observar com o milagre do vinho novo nas bodas de Caná, que a 

virgem Maria está atenta para que não venha faltar a alegria na festa de 

casamento daquela família. O vinho neste contexto significa a alegria. Maria 

fala pra Jesus: "Eles não têm mais vinho". É Jesus que transforma a água em 

novo vinho. É Jesus que vai transformar a vida da família. E nós podemos 

contar com a poderosa intercessão da virgem Maria. 

Com o passar do tempo, assim como aconteceu na família de Caná, talvez 

possa começa a faltar alguma coisa para a nossa família. Nesse momento, 

devemos abrir nossos corações e as portas de nossa casa para a Sagrada 

Família entre. Convide São José, a sua esposa, a virgem Maria e o seu Filho, 

nosso irmão e Senhor Jesus Cristo. Confiemo-lhes cada uma das nossas 

necessidades. Maria passa na frente dos nossos problemas, das nossas 

preocupações, das nossas enfermidades coloque tudo nas mãos de Jesus para 

que ele transforme em bênçãos e graças! 

 

3- Conversando em comunidade 

1) Como está a sua família hoje? (comentar as coisas que andam 

acontecendo)  

2) Você percebe o quanto a sua família é abençoada por Deus, o quanto 

ela é importante? 

3) Quais problemas, situações precisamos entregar a Jesus, para que ele 

ajude a nossa família?  
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2º Encontro: A vida comunitária na comunidade 

 
1- Nossos primeiros passos na vida da Igreja  

Depois de ressuscitar dos mortos, tendo aparecido aos seus discípulos, Jesus 

nos deixou esse ensinamento, “Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho 

a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo” (Mc, 16, 15-16). 

Normalmente entramos na vida da comunidade nos braços de nossos pais e 

padrinhos, no dia do nosso Batismo. É maravilhoso esse dia! Tudo bem 

preparado com muito amor. Nossos pais pedem à Igreja que batize seu 

filhinho. Normalmente após o Batismo se faz uma comemoração e a vida 

segue.  

Seguimos a caminhada espiritual na catequese e demais vivências. Vamos 

crescendo em comunidade, nas pequenas participações nas catequeses e 

outros eventos da Igreja. Isso é maravilhoso.A comunidade tem muito a nos 

oferecer. Nela se encontram muitos momentos de alegria e solidariedade.  

Cada irmão é de uma riqueza incalculável. Para ver a riqueza de alguns 

irmãos às vezes teremos que nos dedicar um pouco mais. Alguns 

apresentam dificuldade, tais como timidez, medo de se expor, certo 

fechamento. Contudo, juntos, encontraremos meios para fazermos uma 

profunda experiência de Deus. Na comunidade, ao mesmo tempo em que 

recebemos, também somos capazes de oferecer algo muito bom.  

 

2- A vida na comunidade 

Para santo Agostinho, “a comunidade é o espaço sagrado em meio ao qual 

Deus habita.” Sendo a comunidade um lugar sagrado, devemos nos envolver 

com muita seriedade num processo de crescimento e amadurecimento 

humano psíquico e espiritual. Afinal de contas, queremos oferecer nosso 

melhor a Deus e aos irmãos. 

É preciso salvaguardar a unidade da comunidade pela prática da caridade e 

da fraternidade, aprendendo-se a ceder quando necessário, a não ser 

intransigente com o outro, a não criar panelinhas nem grupinhos específicos 

a bel prazer. Para louvar a Deus devemos viver na comunhão e na 

concórdia, com um só coração e uma só alma. Quem vive entre intrigas, 

fofocas, mentiras, no apego a si mesmo não pode agradar e não consegue 

louvar a Deus. 

Faz-se necessário que cada membro, as crianças, os adolescentes, os jovens, 

as famílias se permitam ser lapidados pelo precioso Evangelho. Sempre 

existe em nós alguma coisa a ser melhorada. Temos que estar focados na 

busca pelo autoconhecimento. E quando reconhecermo-nos no erro, não 

importa o tamanho, faz-se necessário saber pedir desculpa ao outro e buscar 

a misericórdia de Deus no sacramento da Confissão. 

 

3- Conversando em comunidade 

1) Você está consciente da importância do Batismo para a sua 

salvação? 

2) Quais riquezas, dons e talentos que você coloca à disposição da 

comunidade? 

3) Que atitude e comportamentos você acha importante para que haja 

paz e alegria na sua comunidade? 
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3º Encontro: A vida comunitária na Paróquia 

 
1- Paróquia lugar de proximidade 

Nos últimos anos se tem despertado para uma visão da paróquia como uma 

comunidade de comunidades. É disso que nos fala o documento 100 da 

CNBB. Desse modo, cada comunidade é muito importante dentro da 

paróquia. A paróquia é a casa, por excelência, de todos os fieis, onde eles 

devem encontrar o Cristo Ressuscitado. 

 A paróquia é um lugar de acolhida, de orientação, de ajuda espiritual e 

material. É um lugar de boa e sadia convivência. Falando a uma paróquia de 

Roma, o Papa Francisco disse: “O papel principal de uma paróquia católica 

é praticar a proximidade com seu povo, trabalhando para atender às suas 

necessidades e sempre mostrando o amor de Deus para todos.” 

Faz-se necessário que em cada paróquia desenvolva cada vez mais a 

proximidade entre seus membros. Os padres, os diáconos, os consagrados e 

todos os fieis batizados, todos devemos por meio da inter-relação, 

experimentar a vida fraterna. Cada um deve colocar à disposição seus dons e 

talentos servindo seu próximo.  

 

2- Viver a amizade e o amor 

“Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos 

amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos 

amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos 

chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos 

amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes 

vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes 

e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça". 

O olhar de Jesus para a comunidade se traduz em relações de proximidade, 

amizade e amor fraterno. Fomos escolhidos e amados por Ele. De fato, ele 

nos escolheu para uma santa e abençoada convivência na família, na 

comunidade, na paróquia e no mundo. É verdade que nem sempre 

conseguimos estabelecer relações tão fraternas e solidárias. Contudo, não 

podemos esquecer o mandamento de Jesus: "Amai-vos uns aos outros, 

assim como eu vos amei.” O nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Dom 

Jose Carlos estão nos incentivando a praticar atos de o amor e a amizade, 

gerando concórdia e paz com todas as pessoas que convivemos e nos 

encontramos. 

 

3 - Conversando em comunidade 

1) Você se sente acolhido e amado em sua comunidade, em sua 

paróquia?  

2) Você tem sido uma pessoa prestativa, próxima e amiga ou 

complicada, fria e distende dos seus irmãos de comunidade? 

3) Por que a sua comunidade e a sua paróquia são importante para 

você? 

 

 

 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/527432-papa-imigrante-visita-a-paroquia-dos-imigrantes-em-roma
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4º Encontro: A vida comunitária na Diocese 

 
1 -  A comunhão fortalece a Diocese 

Jesus passou no mundo chamando pessoas para que “ficassem com Ele” 

(Mc 3,14). Ele chamou tantos quanto quis. Ele também nos chamou para 

fazermos uma experiência de comunhão. Ele queria formar uma família de 

irmãos. Ele pensou em cada um particularmente, pensou para cada um, uma 

missão.  

Cada um recebe um chamado especifico e especial. Ele primeiramente nos 

chama para receber o santo Batismo. E não para por aí, Chama-nos para 

recebê-lo na Eucaristia, na confirmação com o Crisma, para o Matrimônio e 

para a Ordem como diácono, padre ou bispo. E quando caímos no pecado ou 

na doença, temos a Confissão e a Unção dos Enfermos.  

Independente ao nosso chamado especifico, cada um segue seu caminho. 

Contudo cada um, fiel batizado seja ele religioso (a) consagrado (a) diácono 

padre ou bispo, somos responsáveis por irradiar a comunhão e a concórdia 

com todos.  Temos que ser fieis ao mandamento de Jesus. 

 

2 O mandamento de Jesus gera comunhão 

Jesus é bem claro em seus ensinamentos. Caminhando com seus discípulos 

falou: “O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu 

vos amei”. (Jo 15,12) Não há outro caminho senão o caminho do amor 

verdadeiro, autêntico.  

Para amar é necessário abertura de coração, gentileza, muita bondade e 

muita paciência. Quando o nosso amor ao próximo é guiado pelo amor de 

Jesus, a gente reza pelos inimigos e deseja o bem àqueles que de qualquer 

forma nos entristeceram ou ofenderam. Fique sabendo que tudo de bom que 

a gente fizer a qualquer pessoa, é como se tivéssemos feito ao próprio Jesus. 

Uma das nossas metas como fieis batizados é permanecer em união. União 

na família, união na comunidade, união na paróquia e diocese. Todos temos 

um compromisso com Jesus. Esse compromisso manifesta-se de forma 

concreta em cada uma das nossas orações e ao mesmo tempo em cada um 

de nossos atos. Cada ato que gera desunião é um pecado grave. 

A falta de união está ligada à falta de perdão. Quando a gente não perdoa, 

vamos acumulando ressentimento em nosso coração. O Papa Francisco nos 

ensina que para existir o amor, é necessário o perdão. Perdão para o Papa, é 

quando a gente não leva o mal em conta. 

 

3º -  Conversando em comunidade 

1)  Jesus nos chamou para segui-lo, nos deu uma missão de amar 

incondicionalmente, você se sente chamado e comprometido com a 

missão de amar? 

2) Em suas atitudes você tem praticado mais os ensinamentos de Jesus 

ou os do mundo? 

2) Você anda ressentido com alguém da sua família, da sua 

comunidade, da sua paróquia, da sua Diocese? O que pode fazer 

concretamente para sarar esse ressentimento? 
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5º Encontro: A vida comunitária santifica o mundo 

 
1 - Exortação apostólica “Galdet et Exultate” 

Ano passado o Papa Francisco apresentou para a Igreja sua exortação 

apostólica sobre a santidade. Galdet et Exultate”. Nessa exortação, 

encontramos dicas de como viver a santidade num mundo tão cheio de 

dores. 

À medida que vamos nos abrindo e nos entregando às boas relações com 

Deus e com o nosso próximo, vamos tornando o mundo mais santo e cheio 

de Deus. O caminho, nos aponta o Papa, é claro, está na vivencia das Bem-

Aventuranças. 

Podemos entender nas entrelinhas da exortação do Papa que a vida de 

santidade está muito ligada à intimidade com Senhor misericordioso. De 

modo que santo é aquele que sabe se comover com a situação de miséria do 

outro e se move a fim de ajudar a cuidar e a curar a miséria alheia. E assim, 

a cada obra de misericórdia, vamos crescendo em santidade. 

 

2 - Dois inimigos da santidade 

No segundo capítulo da Galdet et Exultate o Papa nos deixa em alerta sob 

duas heresias: O “gnosticismo e o pelagianismo”. Ambas surgiram nos 

primeiros séculos do Cristianismo e continuam alarmante em nosso tempo 

presente. 

O gnosticismo é quando a gente fica no mundo das ideias. Fica-se na ideia, 

com “uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de 

Cristo nos outros, engessada numa enciclopédia de abstrações”. Fica-se na 

superficialidade, reduzindo-se os ensinamentos de Jesus a uma lógica fria e 

dura.  

Por sua vez, o pelagianismo foca no esforço pessoal. Trata-se de uma 

vontade sem humildade, que faz com que o fiel se sinta superior aos outros 

por cumprir determinadas normas, ou por ser fiel a certo estilo católico. 

O Papa Francisco vem nos alertar que maior que a inteligência do gnóstico e 

mais que força da vontade dos pelagianos, está a graça de Deus que 

ultrapassa muitíssimo as capacidades da inteligência e das forças da vontade 

humana. Segundo o Papa, nós “complicamos o Evangelho e nos tornamos 

escravos de um esquema.” 

No lugar de um esquema e de uma mera programação no lugar do 

Evangelho, no fiel deve brotar um olhar cheio sensibilidade e um agir cheio 

de misericórdia. Isso significa abrir-se concretamente para as coisas boas, 

ajudar, perdoar, semear a paz. Com um agir sensível e misericordioso cheios 

de fé, contando sempre com a graça de Deus, viveremos na  santidade. 

 

3º -  Conversando em comunidade 

1)  O que você entendeu sobre as duas heresias que o Papa chama 

inimigas da santidade (o gnosticismo e o pelagianismo)? 

2) Você já reservou um tempo para pensar sobre as oito Bem-

Aventuranças? O que pensou? 

3)  Em seu cotidiano você se percebe com olhar sensível para a 

realidade? E em seu agir, tem ações de misericórdia?  
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6º Encontro: Primeiras comunidades Cristãs e a Comunhão 

 
1 - Atos dos Apóstolos 

Lendo e refletindo Atos do Apóstolos, podemos perceber como eram as 

primeiras comunidades. Ao ler esse Livro, podemos perceber como estava 

sendo organizado e o que era marcante na comunidade dos que faziam a 

experiência do cristo Jesus Ressuscitado. A respeito das primeiras 

comunidades, São Paulo afirma: “Eles eram perseverantes em ouvir o 

ensinamento dos Apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas 

orações” Atos 2, 42. 

Eram comunidades fortemente marcadas pela presença do Espírito Santo. 

Isso se deve à Pentecostes, o Espírito Santo desceu verdadeiramente sob a 

forma de línguas de fogo, sobre as pessoas. Estavam reunidos naquela 

ocasião pessoas de diversos lugares, com os tipos de pensamentos um mais 

diferente do outro.  

Vemos nas primeiras comunidades um modelo como um padrão para as 

nossas comunidades seguirem. Primeiro observamos uma Igreja unida. 

Unida na escuta dos ensinamentos dos Apóstolos, num clima familiar e 

harmônico, pleno de fraternidade, partilhando bem material concretamente. 

Eram unidos igualmente nos momentos de orações. 

 

 1 - Um Novo Pentecostes em nossas comunidades 

 Jesus Cristo, o Ressuscitado, continua conosco. Semelhante ao dia de 

Pentecostes, Ele continua a derramar o seu Espírito sobre nós. 

Experimentamos sua presença a cada um dos sete sacramentos da Igreja 

realizado em nossas comunidades. Estamos cheios da força do alto. Em 

contraposição, tenta fortemente nos seduzir o espírito do mundo.  

Com o espírito mundano, a pessoa fica fragilizada. E logo brota no seu 

convívio episódios contrários aos do Espírito Santo. Fica fácil compreender 

o primeiro sinal, a pessoa vai esfriando, esmorecendo nos ensinamentos dos 

Apóstolos, em outras palavras, vai se afastando da vida da Igreja. Aparecem 

as desavenças na família, na comunidade, as fofocas e mentiras, chegam 

sofrimentos. As pessoas ficam ofendidas e machucadas... 

 Só o Espírito Santo pode curar os nossos sofrimentos e machucados e 

afastar o medo e nos dar coragem para enfrentar nossas batalhas. A gente 

precisa que o fogo santo venha queimar e aquecer de novo os nossos 

corações. Necessitamos ser avivados pelo fogo de Pentecostes para 

retornarmos aos espírito das primeiras comunidades. Em cada oportunidade 

de oração pessoal e comunitária, peça com força ao Espírito Santo para 

você, para sua família, para a sua comunidade! 

 

3º -  Conversando em comunidade 

1) Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? O que entendeu?  

 2). Você já parou para perceber que as pessoas cheias do Espírito 

Santo são corajosas, cheias de força, de vida e de alegria? 

 3). Você tem sido perseverante em ouvir o ensinamento dos Apóstolos, 

na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações? 
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5 - Propostas Práticas para Ações Missionárias 
 

1º  - Café da Manhã Missionário 
 

A Comissão de Animação Missionária, tendo em vista os 20 anos de criação da nossa 

Diocese e ou por ocasião do Mês Mundial Missionário outubro de 2019 (ou até 

mesmo outras datas importantes, tais como Dia das Mães, Dia dos Pais ou Dia das 

Crianças, do Padroeiro da comunidade...) pode propor e organizar um Café da 

Manhã Missionário.   

 

Deve-se escolher um dia, horário e local para o café missionário. Deve-se convidar 

pessoas que possam ajudar a COMIPA (Comissão Missionária Paroquial) a preparar 

o café. Marcar reunião. Ter em mente sempre provocar a comunidade para uma boa e 

sadia convivência. 

 

Envolver pastorais e movimentos para as tarefas:  

↘ Fazer o convite para a comunidade com antecedência, pode-se por nos avisos da 

comunidade ou da paróquia. 

↘ Organização do ambiente, limpo e organizado. 

↘ Pensar o que será oferecido neste café e envolver pessoas da comunidade que 

possam doar (café, chá, bolo, bolacha entre outras coisas). 

↘ providenciar mesa para servir e demais utensílios tais como garrafa, xícaras, copos 

descartáveis, guardanapos. 

↘ Sejam livres para usar da criatividade e abertos ao Espírito Santo, capaz de inspirar 

o que não esteja aqui elencado.  

↘ Uma equipe para a limpeza, a fim de que o espaço seja devolvido à comunidade 

limpo e organizado. 

↘ Ao final da ação, deve ser feita uma avaliação contemplando o que foi positivo e o 

que pode ser melhorado. (fazer anotações) 

  

2º - Terço Missionário 
 

A Comissão de Animação Missionária, tendo em vista os 20 anos de criação da nossa 

Diocese e ou por ocasião do Mês Mundial Missionário outubro de 2019 deve propor 

e organizar um Terço Missionário. 

  

Deve-se escolher um dia, horário e local para o Terço Missionário. O Terço, a 

critério da (COMIPA), pode ser realizado na Igreja matriz, numa comunidade, numa 

praça ou até mesmo numa família ou ainda em outro espaço que seja oportuno. 

 

Deve-se agendar e realizar uma reunião para divisão de tarefas: 

 ↘ Fazer o convite para a comunidade com antecedência, pode-se por nos avisos da 

comunidade ou da paróquia. 

↘ Alguém que possa escolher cânticos e ajudar a rezar animando cantando. Se souber 

tocar violão melhor ainda. 

↘ Alguém que ornamente o espaço com símbolos da missão (as cores dos 

continentes, imagens de São Francisco Xavier) ou da Diocese (Logo dos 20 anos, 

estandarte do Espírito Santo...) 
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↘ Alguém para contemplar os mistérios e que motive as orações pela missão da 

Igreja no mundo, envolvendo os cinco continentes e por nossa Diocese. Pela união 

nas nossas famílias, nas nossas comunidades paróquia e Diocese.  

↘ Pode-se providenciar algumas rosas, para os que animam as primeiras partes da 

Ave-Maria segurarem em suas mãos. 

↘ alguém para organizar assentos e se for necessário combinar o uso de som com 

microfone.  

↘ Sejam livres para usar da criatividade e abertos ao Espírito Santos, capaz de 

inspirar o que não esteja aqui elencado.  

↘ Uma equipe para a limpeza, a fim de que o espaço seja devolvido à comunidade ou 

à família limpo e organizado. 

↘ Ao final da ação, deve ser feita uma avaliação, contemplando o que foi positivo e o 

que pode ser melhorado. (fazer anotações). 

 

3º  Visitando Famílias Necessitadas 
 

A Comissão de Animação Missionária, tendo em vista os 20 anos de criação da nossa 

Diocese e ou por ocasião do Mês Mundial Missionário outubro de 2019 deve propor 

e organizar Visitas Solidárias às Famílias Necessitadas.Deve-se levar algum tipo de 

apoio: espiritual, com orações e palavras de conforto e esperança e material: cesta 

básica, fraldas, remédios, uma conta de água energia atrasada, entre outros (todo 

apoio, sobretudo material, deve ser feito da forma mais discreta possível, para evitar 

mais constrangimento ao necessitado). 

 

Deve-se escolher a família, o dia, horário e local para a visita.  Antes de qualquer 

ação, a Comissão deve levar ao conhecimento do pároco a situação da família e o 

que a Comissão Missionária está planejando agir. 

 

A Comissão deve envolver com simpatia as demais pastorais e movimentos e 

humildemente lhe pedir apoio: 

   ↘ Se a necessidade for mais de ordem espiritual, pode-se envolver o padre, um 

consagrado, um ministro extraordinário da Eucaristia, um servo da renovação 

carismática católica, da oficina de oração e vida. 

 ↘ Se a necessidade for financeira, pode envolver vicentinos, pastoral social, a 

pastoral familiar, grupo de jovens e discutir como ajudar tal família. 

 ↘ Dependendo da situação, pode ser necessário solicitar o apoio dos órgãos 

públicos. É bom manter contato com alguém que tenha conhecimento em assistência 

social. 

 ↘ Se a necessidade for um conflito familiar, solicitar apoio do padre, ou 

consagrado, ou da pastoral familiar. 

 ↘ Se for uma enfermidade, envolver a pastoral da saúde, ministros extraordinários 

da sagrada Eucaristia e os próprios vizinhos daquela família. 

 ↘ Ao final da ação, deve ser feita uma avaliação, contemplando o que foi positivo 

e o que pode ser melhorado. (fazer anotações). 

 

4º Hora Santa Missionária 
 

A Comissão de Animação Missionária, tendo em vista os 20 anos de criação da nossa 

Diocese e ou por ocasião do Mês Mundial Missionário outubro de 2019 (ou outra 
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data importante para a comunidade) deve propor e organizar uma Hora Santa 

Missionária.  

 

Deve-se escolher um dia, horário e local para a Hora Santa.  A critério Comissão e 

em sintonia com o pároco, a Hora Santa Missionária pode ser realizado na Igreja 

matriz, numa comunidade, ou em outro espaço que seja oportuno. 

 

Deve-se agendar e realizar uma reunião para divisão de tarefas: 

 ↘ Fazer o convite para a comunidade com antecedência, pode-se por nos avisos da 

comunidade ou da paróquia. 

 ↘ A duração da Hora Santa fica a critério da Comissão Missionária paroquial. 

Poder ser uma hora, 40 minutos ou outro tempo determinado pela Comissão, desde 

que seja previamente organizada. 

↘ Juntamente com a pastoral litúrgica, deve-se elaborar um texto com meditações 

próprias pela ocasião do aniversário dos 20 anos da criação da nossa Diocese e pelo 

Mês Missionário outubro de 2019. 

↘ Envolver pessoas do cântico litúrgico a fim de escolher cânticos a serem tocados e 

cantados durante a Hora Santa Missionária 

↘ Envolver os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão para ajudarem a 

preparar os objetos sagrados necessários para a adoração. 

↘ Pode-se envolver de forma dinâmica, atribuindo alguns momentos aos jovens do 

grupo de jovens, às crianças da catequese ou infância missionária, comunidades e as 

famílias. 

↘ Pode-se reservar um momento para louvor, para a escuta da Palavra, para o 

silêncio, para algum testemunho e é claro para a exposição do Santíssimo. (combine 

com o seu pároco sobre a exposição e se haverá a benção com o Santíssimo). 

↘ Ao final da ação, deve ser feita uma avaliação, contemplando o que foi positivo e o 

que pode ser melhorado. (fazer anotações). 

 

5º Visitas às Pessoas Afastadas da Comunidade 
 

A Comissão de Animação Missionária, tendo em vista os 20 anos de criação da nossa 

Diocese e ou por ocasião do Mês Mundial Missionário outubro de 2019 deve propor 

e organizar Visitas Específicas às Pessoas Afastadas da Comunidade, a fim de 

reconduzi-las ao rebanho paroquial. 

 

 ↘ A comissão missionária deve se reunir para tomar um café, um suco ou um chá 

com um bolo gostoso com a finalidade de conversar sobre pessoas conhecidas da 

comunidade que se encontram afastadas da vida comunitária e elaborar uma lista 

com esses nomes. .  

   ↘ Deve-se agendar e realizar uma reunião com o pároco e expressar a 

preocupação com esses irmãos afastados. 

 ↘ Pode-se propor que entre os fiéis da comunidade sejam feitas duplas, com a 

finalidade de um acompanhamento mais próximo desses irmãos, por meio de visitas 

durante um tempo a ser combinado. É importante que seja estipulado um  tempo para 

início e fim das visitas. 

   ↘ As duplas devem fazer uma agenda de acordo com a disponibilidade de ambos, 

programando dias e horários específicos para essas visitas. 
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 ↘ A Comissão de Animação Missionária deve ser informada pela dupla como está 

sendo o acompanhamento da pessoa ou família acompanhada. 

 ↘ O objetivo da dupla é pastorear de forma bem discreta a pessoa que lhe  foi 

confiada, tentando sarar-lhe as feridas ou situações que a fizeram afastar-se e 

procurar reconduzi-la ao convívio da comunidade.  

7  Ao final da ação, pode ser feita uma partilha entre as duplas, contemplando o que 

foi positivo durante as visitas e o que pode ser melhorado. (fazer anotações). 

 

6º Ação Ecológica com Crianças 
 

A Comissão de Animação Missionária, tendo em vista os 20 anos de criação da nossa 

Diocese e ou por ocasião do Mês Mundial Missionário outubro de 2019, ou outra 

data, pode propor e organizar uma Ação Ecológica com Crianças, tendo por 

finalidade gerar maior consciência ecológica, preocupação com nossa casa comum: a 

terra. 

 

 ↘ A Comissão da Missão Diocesana deve se reunir com coordenadores da 

Infância e Adolescência Missionária, com alguns catequistas e coordenadores de 

coroinhas.  

↘ Juntos devem estudar e definir uma ação ecológica, pode ser recolher lixo de uma 

praia, de uma nascente, visitar um lugar de reciclagem, ajudando-os a perceber a 

importância da seleção do lixo, ou ainda, uma roda de conversa sobre a carta 

encíclica “Laudato Si” do Papa Francisco. 

↘ Marcar dia, horário e local para a ação.  

↘ Fazer o convite para as crianças e adolescentes com antecedência, pode-se por nos 

avisos da comunidade ou da paróquia.. 

↘ Avaliar o que vai ser necessário para a ação e promover o necessário para a missão 

ocorrer ordenada e sem por as crianças em risco. (por exemplo, se for na praia, 

pensar em sacos para recolher o lixo e em proteção para mãos das crianças). 

↘ Caso seja escolhida a roda de conversa, é necessário preparar um roteiro com 

alguém para uma pequena conferência, dinâmicas, trabalho em grupos...  

 Ao final da ação, deve ser feita uma avaliação, contemplando o que foi positivo e o 

que pode ser melhorado (fazer anotações).  

 

7º Oração em Casas de Famílias em Luto 
 

Sempre visando a comunhão, a  Dimensão Missionária da Paróquia deve estar atenta 

aos óbitos da comunidade, a fim de ser solidária no momento de luto e levar um 

pouco de conforto e apoio, organizando visitas às famílias.  

 

Alguns membros da comissão missionária paroquial, devem visitar a família em luto 

e a fim de contribuir nesse momento pode oferecer o abraço fraterno e propor à 

família que alguns membros da comunidade venham rezar um terço em sua casa. 

 

↘ Combinar dia e hora para a reza do santo terço na família em luto. 

↘ Preparar um altar com vela, crucifixo, pode-se colocar junto uma imagem do santo 

de devoção da família, pode haver flores. 

↘ Pode-se escolher alguns cânticos para serem cantados no santo terço. 
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↘ Podes preparar o Evangelho de São João, capitulo 11, 17-27 para ser lido ao final 

do santo terço. 

↘ Conservar clima de oração, não tentar justificar nada a respeito do defunto, ser 

apenas solidário. Tentar envolver pessoas da vizinhança e comunidade. 

 ↘ Ao concluir o momento de oração, agradecer à família e despedir-se. 

 

8º Rodas de conversa 

 
A Comissão de Animação Missionária, tendo em vista os 20 anos de criação da nossa 

Diocese e ou por ocasião do Mês Mundial Missionário outubro de 2019, ou outra 

data com outros temas, pode propor e organizar Rodas de Conversa.  

 

↘ A comissão missionária da paróquia pode organizar um momento para discutir 

temas importantes, eleger um tema e favorecer momentos em que a comunidade 

possa conversar sobre, a fim de compartilhar conhecimento. 

↘ Com o tema estabelecido, escolher e convidar alguém que possa iluminar o grupo 

com uma pequena palestra. 

↘ Escolher dia, hora e lugar. Pensar na organização do espaço. Quem sabe um lanche 

comunitário ao final? 

↘ Numa roda de conversa a partilha é fundamental, por isso faz-se necessário pensar 

em alguma dinâmica que facilite a partilha (as pessoas guardam muita coisa no 

coração) pensamentos, sentimentos, sofrimentos... 

↘ Focar a importância do respeito e do sigilo para com cada um dos que partilharem.   

 ↘ Todo esforço possível para fortalecer a unidade, se evite tudo o que possa ser 

sinal de divisão.  

 

9º Santas missões 
 

Em sintonia com toda a Diocese que deverá estar em missão, a Comissão de 

Animação Missionária, deve propor e organizar pelo menos uma Missão na 

Paróquia. 

 

↘ A dimensão missionária paroquial deve refletir e propor ao pároco e todo conselho 

pastoral paroquial (CPP) Uma ou mais ações missionárias paroquial.  

↘ Elejam uma ou mais comunidades mais necessitadas da realização da ação 

missionária. Escolham uma data. 

↘ Elaborar uma agenda com datas para reuniões, formação e espiritualidade. 

↘ Envolver o máximo de pessoas das pastorais e movimentos existentes na paróquia. 

Quanto mais delegar funções melhor. 

↘ Dividir tarefas em equipes: para formação, para secretaria, para liturgia e 

espiritualidade, para financeiro, pode surgir outras equipes, sejam criativos. 

↘ Não esquecer de consultar material Missionário especifico para formação e 

espiritualidade já publicado no ano passado no Subsidio das Comissões do Projeto 

Construindo Comunhão - Ano 4. 

↘ Nas reuniões de setores, vamos compartilhar mais informações sobre missões. 
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