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“Sonho	  com	  uma	  opção	  missionária	  capaz	  
de	  transformar	  tudo,	  para	  que	  os	  
costumes,	  os	  es8los,	  os	  horários,	  a	  

linguagem	  e	  toda	  a	  estrutura	  eclesial	  se	  
tornem	  um	  canal	  proporcionado	  mais	  à	  
evangelização	  do	  mundo	  atual	  que	  à	  

auto-‐preservação.”	  



4	  

“A	  reforma	  das	  estruturas,	  que	  a	  
conversão	  pastoral	  exige,	  só	  se	  pode	  
entender	  neste	  sen=do:	  fazer	  com	  que	  
todas	  elas	  se	  tornem	  mais	  missionárias,	  
que	  a	  pastoral	  ordinária	  em	  todas	  as	  suas	  
instâncias	  seja	  mais	  comunica=va	  e	  aberta,	  

que	  coloque	  os	  agentes	  pastorais	  em	  
a8tude	  constante	  de	  «saída»	  e,	  assim,	  
favoreça	  a	  resposta	  posi=va	  de	  todos	  
aqueles	  a	  quem	  Jesus	  oferece	  a	  sua	  

amizade.”	  (27)	  



•  “Convidar	  os	  fiéis	  cristãos	  para	  uma	  nova	  etapa	  
evangelizadora	  marcada	  pela	  alegria	  do	  evangelho	  e	  
indicar	  caminhos	  para	  o	  percurso	  da	  Igreja	  nos	  próximos	  
anos”	  (1)	  	  

•  “Encorajar	  e	  orientar,	  em	  toda	  a	  Igreja,	  uma	  nova	  etapa	  
evangelizadora,	  cheia	  de	  ardor	  e	  dinamismo.	  (	  17)	  

•  “Voltar	  à	  fonte	  e	  recuperar	  o	  frescor	  original	  do	  
Evangelho...”	  e	  “romper	  os	  esquemas	  enfadonhos	  em	  
que	  pretendemos	  aprisionar	  a	  Jesus	  Cristo,	  e	  
surpreender-‐nos	  com	  a	  sua	  constante	  cria=vidade	  
divina.”	  (11).	  

•  “Delinear	  um	  preciso	  es8lo	  evangelizador,	  que	  convido	  a	  
assumir	  em	  qualquer	  a)vidade	  que	  se	  realize”.	  (18)	  

OS	  PROPÓSITOS	  DO	  PAPA	  AO	  ESCREVER	  ESTA	  EXORTAÇÃO	  
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•  Estabelecer	  um	  programa	  específico:	  “Sublinho	  que	  
aquilo	  que	  pretendo	  deixar	  expresso	  aqui,	  possui	  um	  
significado	  programá)co	  e	  tem	  consequências	  
importantes.”	  ...	  (25)	  

•  “Avançar	  no	  caminho	  de	  uma	  conversão	  pastoral	  e	  
missionária,	  que	  não	  pode	  deixar	  as	  coisas	  como	  
estão.”	  (25)	  

•  Não	  con=nuar	  em	  “uma	  «simples	  administração».	  
Cons=tuamo-‐nos	  em	  «estado	  permanente	  de	  
missão».”	  (25,	  citando	  Aparecida)	  

•  Atender	  a	  “uma	  necessidade	  generosa	  e	  quase	  
impaciente	  de	  renovação”	  isto	  é	  uma	  reforma	  
permanente	  de	  si	  mesma	  por	  fidelidade	  a	  Jesus	  
Cristo	  ...Como	  ins=tuição	  humana	  e	  terrena,	  a	  Igreja	  
necessita	  perpetuamente	  desta	  reforma.”	  (26)	  
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OS	  TRÊS	  ÂMBITOS	  	  DA	  NOVA	  EVANGELIZAÇÃO	  

•  Em	  primeiro	  lugar,	  mencionamos	  o	  âmbito	  da	  pastoral	  
ordinária:	  os	  fiéis	  que	  frequentam	  regularmente	  a	  
comunidade	  e	  os	  fiéis	  que	  conservam	  uma	  fé	  católica	  intensa	  
e	  sincera...	  embora	  não	  par=cipem	  frequentemente	  no	  culto.	  

•  Em	  segundo	  lugar,	  lembramos	  o	  âmbito	  das	  «pessoas	  
ba)zadas	  que,	  porém,	  não	  vivem	  as	  exigências	  do	  
Ba)smo»,	  não	  sentem	  uma	  pertença	  cordial	  à	  Igreja	  e	  já	  não	  
experimentam	  a	  consolação	  da	  fé.	  	  

•  Por	  fim,	  “a	  proclamação	  do	  Evangelho	  àqueles	  que	  não	  
conhecem	  Jesus	  Cristo	  ou	  que	  sempre	  o	  recusaram.”	  Muitos	  
deles	  buscam	  secretamente	  a	  Deus,	  movidos	  pela	  nostalgia	  
do	  seu	  rosto,	  mesmo	  em	  países	  de	  an=ga	  tradição	  cristã.	  
Todos	  têm	  o	  direito	  de	  receber	  o	  Evangelho.	  	  
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Igreja	  Católica	  nos	  Estados	  
Unidos	  
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•  Somente	  30%	  dos	  Americanos	  que	  se	  
criaram	  católicos	  ainda	  se	  consideram	  
“pra8cantes”.	  Destes,	  somente	  a	  
metade	  par8cipa	  na	  Missa	  dominical	  
pelo	  menos	  uma	  vez	  por	  mês.	  

•  38%	  mantem	  uma	  “iden)dade	  
católica”	  (???)	  porém	  não	  par8cipam	  na	  
Missa,	  nem	  pertencem	  a	  uma	  paróquia	  
ou	  comunidade	  de	  fé.	  	  

•  32%	  dos	  que	  foram	  criados	  católicos	  já	  
não	  se	  consideram	  católicos:	  
•  3%	  agora	  tem	  uma	  fé	  não	  cristã	  
•  14%	  se	  consideram	  “sem	  religião”	  
•  15	  %	  são	  Protestantes,	  a	  maioría	  
Evangélicos	  



OS	  CATÓLICOS	  HISPANICOS	  NOS	  
ESTADOS	  UNIDOS	  

•  O	  estudo	  do	  Pew	  Forum	  do	  ano	  
de	  2007	  mostra	  que	  68%	  dos	  
hipanicos	  adultos	  eram	  católicos,	  
8%	  “sem	  afiliação	  religiosa”,	  1%	  
pertencentes	  a	  uma	  religião	  não	  
cristã	  e	  o	  resto,	  23	  %,	  de	  alguma	  
denominação	  cristã.	  	  

•  No	  ano	  de	  2013	  os	  católicos	  são	  
55%,	  tendo	  diminuído	  12	  %	  
somente	  nos	  úl8mos	  quatro	  anos.	  
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“NATIONAL	  SURVEY	  OF	  
LATINOS	  AND	  

RELIGION”	  DO	  ANO	  
2013	  

De	  35.4	  milhões	  de	  
adultos	  La8nos	  nos	  
Estados	  Unidos:	  	  

•  55%	  são	  católicos.	  	  
•  Cerca	  de	  22%	  são	  
protestantes,	  
(incluindo	  16%	  
evangélicos)	  

•  18%	  são	  “sem	  
religião”.	  
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PORQUE	  ABANDONAM	  A	  IGREJA?	  

90%	  dos	  hispanicos	  que	  se	  converteram	  a	  evangélicos	  afirmam	  
que	  queríam	  uma	  relação	  mais	  direta	  e	  pessoal	  com	  Deus,	  uma	  
liturgia	  mais	  vibrante	  e	  emocionante.	  Em	  outras	  palavras,	  se	  
foram	  porque	  queríam	  mais,	  não	  porque	  queríam	  menos!	  
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•  Dos	  48%	  dos	  católicos	  que	  acabam	  “sem	  
religião”,	  14%	  tomam	  esta	  decisão	  antes	  dos	  
18	  anos	  de	  idade.	  79%	  antes	  dos	  23	  anos	  de	  
idade.	  

•  Dos	  66%	  dos	  católicos	  que	  se	  converteram	  a	  
outra	  religião,15	  %	  tomaram	  a	  decisão	  antes	  
dos	  23	  anos	  de	  idade;	  	  

•  60%	  dos	  que	  mudam	  de	  religião	  se	  tornam	  
evangélicos.	  
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É	  SOBRE	  TUDO	  UMA	  QUESTÃO	  DE	  JOVENS!	  



	  
“Enquanto	  os	  maus	  católicos	  se	  
tornam	  protestantes,	  os	  bons	  
protestantes	  estão	  se	  tornando	  

católicos”.	  
	  

Scot	  Hahn	  
Ex	  pastor	  protestante,	  	  

doutor	  em	  Teologia	  Bíblica	  
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IRÃO	  VOLTAR	  PARA	  OS	  SACRAMENTOS?	  

Os	  que	  se	  afastam	  da	  igreja	  após	  o	  crisma,	  irão	  
voltar	  para	  os	  sacramentos:	  o	  matrimônio,	  ou	  o	  
ba=zado	  dos	  filhos?	  

•  O	  número	  dos	  matrimônios	  católicos	  nos	  EUA	  	  
diminuiu	  60%	  de	  1972	  até	  2010,	  embora	  que	  a	  
população	  aumentou	  mais	  de	  17	  milhões.	  

•  Também	  os	  ba=smos	  tem	  diminuído.	  Aliás,	  o	  
ba=smo	  no	  devería	  ser	  conferido	  às	  crianças	  
cujos	  pais	  não	  dão	  garan=as	  de	  uma	  formação	  e	  
vida	  verdadeiramente	  cristã.	  
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A	  RAÍZ	  DO	  PROBLEMA:	  
“Sacramentalização	  sem	  outras	  formas	  de	  

evangelização”	  (EG	  63)	  	  

A	  maior	  parte	  dos	  Católicos	  	  tem	  sido	  
“sacramentalizados”,	  porém	  não	  “evangelizados”.	  
Não	  sabem	  que	  uma	  relação	  explícita	  e	  pessoal	  
com	  Cristo	  –	  quer	  dizer	  ser	  discípulo	  intencional	  –	  é	  
o	  normal	  para	  um	  católico,	  como	  sempre	  foi	  
ensinado	  pelos	  apóstolos	  e	  reiterado	  
con8nuamente	  pelos	  papas,	  concílios	  e	  santos	  da	  
Igreja.	  (Sherry	  Weddell,	  “Formando	  Discípulos	  
Intencionais,	  46).	  
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“A	  fé,	  é	  antes	  de	  tudo	  encontro	  pessoal,	  ín=mo	  com	  
Jesus,	  é	  fazer	  a	  experiência	  da	  sua	  proximidade,	  da	  sua	  
amizade,	  do	  seu	  amor,	  e	  só	  assim	  se	  aprende	  a	  
conhecê-‐lo	  cada	  vez	  mais,	  a	  amá-‐lo	  e	  a	  segui-‐lo	  sempre	  
mais.	  Que	  isto	  se	  verifique	  com	  cada	  um	  de	  
nós!”	  (Papa	  Bento	  XVI,	  Audiência	  Geral,	  21	  de	  
Outubro	  de	  2009)	  
	  

Estamos	  atuando	  ainda	  num	  “paradigma	  infan=l”:	  uma	  
criança	  ba=zada	  herdará	  “automá=camente”	  da	  sua	  
familia	  uma	  iden=dade	  auten=camente	  católica	  e	  uma	  
prá=ca	  religiosa	  estável	  e	  perduravel,	  se	  
transformando	  em	  discípulo	  de	  Cristo	  sem	  a	  
necesidade	  de	  conversão	  e	  adesão	  pessoal….	  	  
(Sherry	  Weddell,	  página	  67	  e	  seguintes)	  
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O	  Cris=anismo	  brota	  de	  um	  encontro	  com	  Cristo	  
Ressuscitado.	  Podemos	  e	  devemos	  dar	  testemunho	  às	  

crianças	  da	  nossa	  fé	  em	  Cristo,	  com	  palavras	  e	  ações,	  para	  
que	  seja	  manifestada	  a	  beleza	  da	  vida	  cristã,	  e	  esta	  efetue	  
uma	  certa	  atração	  nos	  corações	  dos	  nossos	  filhos	  e	  filhas.	  
Porém	  eles	  inevitavelmente	  terão	  que	  viver	  seu	  encontro	  

pessoal	  com	  o	  Senhor.	  
Os	  filhos	  dos	  crentes,	  só	  pelo	  fato	  de	  sê-‐lo,	  não	  são	  
“netos	  de	  Deus”,	  porque	  Deus	  não	  tem	  netos,	  mas	  

somente	  filhos	  e	  filhas.	  Para	  se	  tornar	  filhos	  de	  Deus	  em	  
Cristo	  é	  preciso	  aceitar	  pessoalmente	  e	  livremente	  o	  

convite	  a	  viver	  a	  vida	  a	  par8r	  de	  uma	  experiência	  de	  fé.	  	  
17	  
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•  Saiamos,	  saiamos	  para	  oferecer	  a	  todos	  a	  vida	  
de	  Jesus	  Cristo!...	  Não	  quero	  uma	  Igreja	  
preocupada	  com	  ser	  o	  centro,	  e	  que	  acaba	  presa	  
num	  emaranhado	  de	  obsessões	  e	  procedimentos.	  
Se	  alguma	  coisa	  nos	  deve	  santamente	  inquietar	  e	  
preocupar	  a	  nossa	  consciência,	  é	  que	  haja	  tantos	  
irmãos	  nossos	  que	  vivem	  sem	  a	  força,	  a	  luz	  e	  a	  
consolação	  da	  amizade	  com	  Jesus	  Cristo,	  sem	  
uma	  comunidade	  de	  fé	  que	  os	  acolha,	  sem	  um	  
horizonte	  de	  sen=do	  e	  de	  vida.	  (49).	  

QUAIS	  SÃO	  AS	  PROPÓSTAS	  	  
DO	  PAPA	  FRANCISCO?	  
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•  «Não	  podemos	  ficar	  tranquilos,	  em	  espera	  passiva,	  
em	  nossos	  templos»	  sendo	  necessário	  passar	  «de	  uma	  
pastoral	  de	  mera	  conservação	  para	  uma	  pastoral	  
decididamente	  missionária»	  (15,	  Aparecida).	  

•  É	  preciso	  “abandonar	  o	  cômodo	  critério	  pastoral:	  
«fez-‐se	  sempre	  assim»	  ...	  É	  preciso	  “serem	  ousados	  e	  
cria8vos	  nesta	  tarefa	  de	  repensar	  os	  obje=vos,	  as	  
estruturas,	  o	  es=lo	  e	  os	  métodos	  evangelizadores	  das	  
respec=vas	  comunidades.	  (33).	  

•  “Todos	  somos	  convidados	  a	  aceitar	  este	  chamado:	  sair	  
da	  própria	  comodidade	  e	  ter	  a	  coragem	  de	  alcançar	  
todas	  as	  periferias	  que	  precisam	  da	  luz	  do	  Evangelho.	  
(20)	  
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Discurso	  improvisado	  do	  Papa	  Francisco	  na	  Catedral	  de	  
São	  Sebas8ão,	  25	  de	  julho	  de	  2013	  

“Desejo	  dizer-‐lhes	  qual	  é	  a	  conseqüência	  que	  eu	  espero	  da	  
Jornada	  da	  Juventude:	  espero	  que	  façam	  barulho.	  Aqui	  farão	  
barulho,	  sem	  dúvida.	  Aqui,	  no	  Rio,	  farão	  barulho,	  farão	  
certamente.	  Mas	  eu	  quero	  que	  se	  façam	  ouvir	  também	  nas	  
dioceses,	  quero	  que	  saiam,	  quero	  que	  a	  Igreja	  saia	  pelas	  
estradas,	  quero	  que	  nos	  defendamos	  de	  tudo	  o	  que	  é	  
mundanismo,	  imobilismo,	  nos	  defendamos	  do	  que	  é	  
comodidade,	  do	  que	  é	  clericalismo,	  de	  tudo	  aquilo	  que	  é	  viver	  
fechados	  em	  nós	  mesmos.	  As	  paróquias,	  as	  escolas,	  as	  
ins=tuições	  são	  feitas	  para	  sair;	  se	  não	  o	  fizerem,	  tornam-‐se	  uma	  
ONG	  e	  a	  Igreja	  não	  pode	  ser	  uma	  ONG.	  Que	  me	  perdoem	  os	  
Bispos	  e	  os	  sacerdotes,	  se	  alguns	  depois	  lhes	  criarem	  confusão.	  
Mas	  este	  é	  o	  meu	  conselho.	  Obrigado	  pelo	  que	  vocês	  puderem	  
fazer.”	  
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A	  paróquia	  	  
•  realmente	  em	  contacto	  com	  as	  famílias	  e	  com	  a	  vida	  do	  povo,	  e	  

não	  um	  grupo	  de	  eleitos	  que	  olham	  para	  si	  mesmos.	  ...	  	  
•  incen=va	  e	  forma	  os	  seus	  membros	  para	  serem	  agentes	  da	  

evangelização...	  É	  comunidade	  de	  comunidades,	  santuário	  onde	  os	  
sedentos	  vão	  beber	  para	  con=nuarem	  a	  caminhar,	  	  centro	  de	  
constante	  envio	  missionário.	  (28)	  

•  Igrejas	  com	  as	  portas	  abertas.	  (47)	  
•  Se	  uma	  parte	  do	  nosso	  povo	  ba=zado	  não	  sente	  a	  sua	  pertença	  à	  

Igreja,	  isso	  deve-‐se	  também	  à	  existência	  de	  estruturas	  com	  clima	  
pouco	  acolhedor	  em	  algumas	  das	  nossas	  paróquias	  e	  comunidades,	  
ou	  à	  a=tude	  burocrá=ca	  ...	  Em	  muitas	  partes,	  predomina	  o	  aspeto	  
administra=vo	  sobre	  o	  pastoral,	  bem	  como	  uma	  sacramentalização	  
sem	  outras	  formas	  de	  evangelização.	  (63)	  
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UMA	  RENOVAÇÃO	  ECLESIAL	  INADIÁVEL:	  
que	  todas	  as	  estruturas	  se	  tornem	  mais	  missionárias	  
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GRUPOS,	  MOVIMENTOS,	  PEQUENAS	  
COMUNIDADES	  

•  São	  uma	  riqueza	  da	  Igreja	  que	  o	  Espírito	  suscita	  para	  
evangelizar	  todos	  os	  ambientes	  e	  setores.	  
Frequentemente	  trazem	  um	  novo	  ardor	  evangelizador	  e	  
uma	  capacidade	  de	  diálogo	  com	  o	  mundo	  que	  renovam	  
a	  Igreja.	  Mas	  é	  muito	  salutar	  que	  não	  percam	  o	  contato	  
com	  esta	  realidade	  muito	  rica	  da	  paróquia	  local	  e	  que	  se	  
integrem	  de	  bom	  grado	  na	  pastoral	  orgânica	  da	  Igreja	  
par8cular.	  Esta	  integração	  evitará	  que	  fiquem	  só	  com	  
uma	  parte	  do	  Evangelho	  e	  da	  Igreja,	  ou	  que	  se	  
transformem	  em	  nomades	  sem	  raízes.	  (29)	  

•  Alguns	  deixam	  de	  viver	  uma	  adesão	  cordial	  à	  Igreja	  por	  
alimentar	  um	  espírito	  de	  contenda.	  Mais	  do	  que	  
pertencer	  à	  Igreja	  inteira,	  com	  a	  sua	  rica	  diversidade,	  
pertencem	  a	  este	  ou	  àquele	  grupo	  que	  se	  sente	  
diferente	  ou	  especial.	  	  (98)	  



AS	  DIOCESES,	  OS	  BISPOS,	  A	  CURIA,	  O	  PAPA	  
•  O	  Bispo:	  “às	  vezes	  pôr-‐se-‐á	  à	  frente	  para	  indicar	  a	  estrada	  e	  
sustentar	  a	  esperança	  do	  povo,	  outras	  vezes	  manter-‐se-‐á	  
simplesmente	  no	  meio	  de	  todos	  com	  a	  sua	  proximidade	  
simples	  e	  misericordiosa	  e,	  em	  certas	  circunstâncias,	  deverá	  
caminhar	  atrás	  do	  povo,	  para	  ajudar	  àqueles	  que	  se	  
atrasaram,	  e	  sobretudo,	  porque	  o	  próprio	  rebanho	  possui	  o	  
olfato	  para	  encontrar	  novas	  estradas.”	  (31)	  

•  Colegialidade:	  “deverá	  es=mular	  e	  procurar	  o	  
amadurecimento	  dos	  organismos	  de	  par=cipação	  propostos	  
pelo	  Código	  de	  Direito	  Canônico	  34	  e	  de	  outras	  formas	  de	  
diálogo	  pastoral,	  com	  o	  desejo	  de	  ouvir	  a	  todos,	  e	  não	  
apenas	  alguns	  sempre	  prontos	  a	  lisonjeá-‐lo.”	  (31)	  

•  Papado	  e	  curia:	  “Também	  o	  Papado	  e	  as	  estruturas	  centrais	  
da	  Igreja	  universal	  precisam	  de	  ouvir	  este	  apelo	  a	  uma	  
conversão	  pastoral	  ...	  Uma	  centralização	  excessiva,	  em	  vez	  
de	  ajudar,	  complica	  a	  vida	  da	  Igreja	  e	  a	  sua	  dinâmica	  
missionária.	  (32)	  
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A	  PARTIR	  DO	  CORAÇÃO	  DO	  EVANGELHO	  	  
•  Não	  podemos	  con=nuar	  com	  uma	  ação	  pastoral	  	  
“obsessionada	  pela	  transmissão	  desar8culada	  de	  uma	  
imensidade	  de	  doutrinas	  que	  se	  tentam	  impor	  à	  força	  de	  
insis8r.”	  	  Quando	  “o	  anúncio	  concentra-‐se	  no	  essencial,	  
no	  que	  é	  mais	  belo,	  mais	  importante,	  mais	  atraente	  e,	  ao	  
mesmo	  tempo,	  mais	  necessário”	  então	  “a	  proposta	  acaba	  
simplificada,	  sem	  com	  isso	  perder	  profundidade	  e	  verdade,	  
e	  assim	  se	  torna	  mais	  convincente	  e	  radiante.”	  (35)	  

•  O	  núcleo	  do	  anúncio:	  “a	  beleza	  do	  amor	  salvífico	  de	  Deus	  
manifestado	  em	  Jesus	  Cristo.”	  (36)	  

•  “Rela=vamente	  ao	  agir	  exterior	  (a	  moral),	  a	  misericórdia	  é	  
a	  maior	  de	  todas	  as	  virtudes	  ”	  (37)	  

•  As	  vezes	  “se	  fala	  mais	  da	  lei	  que	  da	  graça,	  mais	  da	  Igreja	  
que	  de	  Jesus	  Cristo,	  mais	  do	  Papa	  que	  da	  Palavra	  de	  Deus	  
”.	  E	  assim	  A	  mensagem	  correrá	  o	  risco	  de	  perder	  o	  seu	  
frescor	  e	  já	  não	  ter	  «o	  perfume	  do	  Evangelho».	  ”	  (39)	  



•  “Os	  diversos	  aspetos	  da	  riqueza	  inesgotável	  do	  
Evangelho”	  exigem	  que	  a	  igreja,	  que	  é	  discípula	  
missionária,	  con=nue	  crescendo	  “na	  interpretação	  da	  
Palavra	  revelada	  e	  na	  sua	  compreensão	  da	  verdade”,	  
indagando	  e	  refle=ndo,	  “com	  grande	  liberdade.”	  (40)	  

•  É	  preciso	  “exprimir	  as	  verdades	  de	  sempre	  numa	  
linguagem	  que	  permita	  reconhecer	  a	  sua	  permanente	  
novidade	  “.	  Porque	  de	  outra	  forma	  “somos	  fiéis	  a	  uma	  
formulação,	  mas	  não	  transmi=mos	  a	  substância”.	  (41)	  

•  “Isto	  possui	  uma	  grande	  relevância	  no	  anúncio	  do	  
Evangelho,	  se	  temos	  verdadeiramente	  no	  coração,	  fazer	  
perceber	  melhor	  a	  sua	  beleza	  e	  fazê-‐la	  acolher	  por	  
todos.”	  	  (42)	  	  

•  “A	  a=tude	  evangelizadora	  desperta	  a	  adesão	  do	  coração	  
com	  a	  proximidade,	  o	  amor	  e	  o	  testemunho.	  (42)	  
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ENCARNANDO-‐SE	  NAS	  LIMITAÇÕES	  HUMANAS	  	  



•  “Não	  tenhamos	  medo	  de	  rever	  costumes	  próprios	  não	  
diretamente	  ligados	  ao	  núcleo	  do	  Evangelho	  ...	  que	  hoje	  já	  
não	  são	  interpretados	  da	  mesma	  maneira	  e	  cuja	  mensagem	  
habitualmente	  não	  é	  percebida	  de	  modo	  adequado.	  Podem	  
até	  ser	  belos,	  mas	  agora	  não	  prestam	  o	  mesmo	  serviço	  à	  
transmissão	  do	  Evangelho!”	  

•  Em	  tudo	  “é	  preciso	  acompanhar,	  com	  misericórdia	  e	  
paciência”	  o	  crescimento	  das	  pessoas.	  	  “O	  confessionário	  não	  
deve	  ser	  uma	  câmara	  de	  tortura,	  mas	  o	  lugar	  da	  misericórdia	  
do	  Senhor	  que	  nos	  incen=va	  a	  pra=car	  o	  bem	  possível	  ”	  (44)	  

•  O	  coração	  missionário	  “nunca	  se	  fecha,	  nunca	  se	  refugia	  nas	  
próprias	  seguranças,	  nunca	  opta	  pela	  rigidez	  autodefensiva	  ...	  
e	  assim	  não	  renuncia	  ao	  bem	  possível,	  ainda	  que	  corra	  o	  risco	  
de	  sujar-‐se	  com	  a	  lama	  da	  estrada.	  (45)	  (Scalabrini:	  Não	  se	  
chega	  ao	  céu	  com	  os	  sapatos	  limpos”)	  
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•  A	  Igreja	  é	  chamada	  a	  ser	  sempre	  a	  casa	  aberta	  do	  Pai...	  Não	  
se	  devem	  fechar	  as	  portas!	  Todos	  podem	  par=cipar	  de	  
alguma	  forma	  na	  vida	  eclesial,	  todos	  podem	  fazer	  parte	  da	  
comunidade,	  e	  nem	  sequer	  as	  portas	  dos	  sacramentos	  se	  
deveriam	  fechar	  por	  uma	  razão	  qualquer.	  Isto	  vale	  
sobretudo	  para	  o	  Ba=smo	  e	  a	  Eucaris=a,	  a	  qual	  não	  é	  um	  
prêmio	  para	  os	  perfeitos,	  mas	  um	  remédio	  generoso	  e	  um	  
alimento	  para	  os	  fracos.	  (47)	  

•  “Muitas	  vezes	  agimos	  como	  controladores	  da	  graça	  e	  não	  
como	  facilitadores.	  Mas	  a	  Igreja	  não	  é	  uma	  alfândega;	  é	  a	  
casa	  paterna,	  onde	  há	  lugar	  para	  todos	  com	  a	  sua	  vida	  
fa=gante	  “(47)	  
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UMA	  MÃE	  DE	  CORAÇÃO	  ABERTO	  	  



•  Se	  a	  Igreja	  inteira	  assume	  este	  dinamismo	  missionário,	  
há	  de	  chegar	  a	  todos,	  sem	  exceção.	  Mas,	  a	  quem	  
deveria	  privilegiar?	  Quando	  se	  lê	  o	  Evangelho,	  
encontramos	  uma	  orientação	  muito	  clara:	  não	  tanto	  
aos	  amigos	  e	  vizinhos	  ricos,	  mas	  sobretudo	  aos	  pobres	  
e	  aos	  doentes,	  àqueles	  que	  muitas	  vezes	  são	  
desprezados	  e	  esquecidos..	  (48)	  

•  “Mais	  do	  que	  o	  temor	  de	  falhar,	  espero	  que	  nos	  mova	  
o	  medo	  de	  nos	  encerrarmos	  nas	  estruturas	  que	  nos	  
dão	  uma	  falsa	  proteção,	  nas	  normas	  que	  nos	  
transformam	  em	  juízes	  implacáveis,	  nos	  hábitos	  em	  
que	  nos	  sen8mos	  tranquilos,	  enquanto	  lá	  fora	  há	  uma	  
mul8dão	  faminta,	  e	  Jesus	  repete-‐nos	  sem	  cessar:	  
«Dai-‐lhes	  vós	  mesmos	  de	  comer»	  (Mc	  6,37).”	  (49)	  
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“Evangelizadores	  com	  espírito,	  quer	  dizer	  
evangelizadores	  que	  se	  abrem	  sem	  medo	  à	  ação	  do	  
Espírito	  Santo...	  com	  ousadia	  (parresia).”	  (259)	  



Virgem	  e	  Mãe	  Maria,	  	  
Vós	  que,	  movida	  pelo	  Espírito,	  	  
acolhestes	  o	  Verbo	  da	  vida	  	  
na	  profundidade	  da	  vossa	  fé	  
humilde,	  totalmente	  entregue	  
ao	  Eterno,	  	  ajudai-‐nos	  a	  dizer	  o	  
nosso	  «sim»	  perante	  a	  urgência,	  
mais	  imperiosa	  do	  que	  nunca,	  de	  
fazer	  ressoar	  a	  Boa-‐Nova	  de	  

Jesus.	  	  

Há	  um	  es=lo	  mariano	  na	  a=vidade	  
evangelizadora	  da	  Igreja	  	  
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Vós,	  cheia	  da	  presença	  de	  Cristo,	  	  
levastes	  a	  alegria	  a	  João	  o	  Ba)sta,	  	  

fazendo-‐o	  exultar	  no	  seio	  de	  sua	  mãe.	  	  
Vós,	  estremecendo	  de	  alegria,	  	  

cantastes	  as	  maravilhas	  do	  Senhor.	  	  
	  

Vós,	  que	  permanecestes	  firme	  diante	  da	  Cruz	  	  
com	  uma	  fé	  inabalável	  e	  recebestes	  a	  jubilosa	  

consolação	  da	  ressurreição,	  	  
reunistes	  os	  discípulos	  à	  espera	  do	  Espírito	  	  
para	  que	  nascesse	  a	  Igreja	  evangelizadora.	  
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Alcançai-‐nos	  agora	  um	  novo	  ardor	  de	  

ressuscitados	  para	  levar	  a	  todos	  o	  Evangelho	  da	  
vida	  que	  vence	  a	  morte.	  Dai-‐nos	  a	  santa	  

audácia	  de	  buscar	  novos	  caminhos	  para	  que	  
chegue	  a	  todos	  o	  dom	  da	  beleza	  que	  não	  se	  

apaga.	  	  
	  

Vós,	  Virgem	  da	  escuta	  e	  da	  contemplação,	  	  
Mãe	  do	  amor,	  esposa	  das	  núpcias	  eternas,	  	  
intercedei	  pela	  Igreja,	  da	  qual	  sois	  o	  ícone	  

puríssimo,	  para	  que	  ela	  nunca	  se	  feche	  nem	  se	  
detenha	  	  na	  sua	  paixão	  por	  instaurar	  o	  Reino.	  
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Estrela	  da	  nova	  evangelização,	  ajudai-‐nos	  a	  
refulgir	  com	  o	  testemunho	  da	  comunhão,	  	  

do	  serviço,	  da	  fé	  ardente	  e	  generosa,	  da	  jus)ça	  
e	  do	  amor	  aos	  pobres,	  para	  que	  a	  alegria	  do	  
Evangelho	  chegue	  até	  aos	  confins	  da	  terra	  	  

e	  nenhuma	  periferia	  fique	  privada	  da	  sua	  luz.	  	  
	  

Mãe	  do	  Evangelho	  vivo,	  manancial	  de	  alegria	  
para	  os	  pequeninos,	  rogai	  por	  nós.	  

	  	  
Amém.	  Aleluia!	  	  
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