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"A Igreja precisa de uma
forte comoção que a
impeça de se instalar na
comodidade, no
estancamento e na
indiferença, à margem
do sofrimento dos
pobres do Continente"
(DAp 362)

Aparecida: um evento... mais que um documento...
• Continuidade do percurso previamente realizado: Medellín, Puebla, Santo
Domingo...
• A Exortação Exortação Apostólica Evangelii Gaudium: um fruto do
Documento de Aparecida para a Igreja Universal. Aparecida teve um
desdobramento universal...
• O primado da evangelização à luz da Exortação Pós-sinodal Evangelii
Nuntiandi (1976)
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Aparecida: a redescoberta do discipulado missionário

• O Encontro com Cristo é a novidade permanente capaz de mudar nossa vida
pessoal e eclesial;
• O Caminho.. o Percurso... que nasce desse encontro nos propõe um
crescimento, um amadurecimento...
• O mais importante, segundo o Papa Francisco, é desencadear processos...
Alimentar os processos de amadurecimento, de desenvolvimento ... (EG
• A responsabilidade dos ministros ordenados (bispos e presbíteros) é estimular,
apoiar e sustentar o processo de discipulado missionário na vida do povo de
Deus que lhe foi conﬁado.
• A presença e o proximidade são necessárias para alimentar esses processos.
Ninguém pode alimenta-los à distância, sem envolvimento efetivo!
• Os bispos em Aparecida aﬁrmam: o sinal de que houve um autêntico encontro
com Cristo é a alegria. Essa alegria marca a experiencia existencial em todos os
campos.
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“A alegria do(a)
discípulo(a) é antídoto
frente a um mundo
atemorizado pelo
futuro e oprimido pela
violência e pelo ódio.
(DAp 29)

“A alegria do(a)
discípulo(a) não é um
sentimento de bem-estar
egoísta, mas uma
certeza que brota da fé,
que serena o coração e
capacita para anunciar a
boa nova do Amor de
Deus (DAp 29)

Aparecida: Recolocar o Evangelho no centro da vida

• Se fala muito na Igreja da força da Palavra! Da Palavra que liberta, que ilumina, que revela o
amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

• Mas é preciso lançar uma pergunta simples e objetiva: o Evangelho é realmente o centro de
nossa vida, de nossa pastoral, da vida de nossas paróquias e comunidades, de nossas
dioceses??

• Irmãos e irmãs... Sejamos sinceros: qual é o lugar que o Evangelho ocupa de nosso Senhor
Jesus Cristo em nossa vida? Em nossa Igreja?

• Quais tem sido as iniciativas concretas e efetivas para tornar o Evangelho o centro da vida
da Igreja? Cada Bispo e cada presbítero, cada consagrado(a), cada leigo(a) deve responder
a essa pergunta...!!!

• A conversão pastoral e a renovação missionária dependem diretamente da centralidade do
Evangelho, do amor pelo Evangelho de Cristo. Sem isso... Não haverá conversão nem
renovação alguma!!!
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Evangelli Gaudium: chama a uma renovação eclesial inadiável
Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que
os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura
eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do
mundo atual que à autopreservação.
A reforma das estruturas, que a conversão pastoral exige, só se pode
entender neste sentido: fazer com que todas elas se tornem mais
missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja
mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude
constante de «saída» e, assim, favoreça a resposta positiva de todos
aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. (EG 27)
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Evangelli Gaudium: chama a uma renovação eclesial inadiável
A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cómodo critério
pastoral: «fez-se sempre assim». Convido todos a serem ousados e
criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os
métodos evangelizadores das respectivas comunidades.
Uma identiﬁcação dos ﬁns, sem uma condigna busca comunitária dos
meios para os alcançar, está condenada a traduzir-se em mera fantasia. A
todos exorto a aplicarem, com generosidade e coragem, as orientações
deste documento, sem impedimentos nem receios. Importante é não
caminhar sozinho, mas ter sempre em conta os irmãos e, de modo
especial, a guia dos Bispos, num discernimento pastoral sábio e realista
(EG 33)
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Evangelli Gaudium: chama a uma renovação eclesial inadiável
Cada Igreja particular, porção da Igreja Católica sob a guia do seu Bispo, está, também
ela, chamada à conversão missionária. Ela é o sujeito primário da evangelização,
enquanto é a manifestação concreta da única Igreja num lugar da terra e, nela, «está
verdadeiramente presente e opera a Igreja de Cristo, una, santa, católica e
apostólica».
É a Igreja encarnada num espaço concreto, dotada de todos os meios de salvação
dados por Cristo, mas com um rosto local. A sua alegria de comunicar Jesus Cristo
exprime-se tanto na sua preocupação por anunciá-Lo noutros lugares mais
necessitados, como numa constante saída para as periferias do seu território ou para
os novos âmbitos socioculturais. Procura estar sempre onde fazem mais falta a luz e a
vida do Ressuscitado. Para que este impulso missionário seja cada vez mais intenso,
generoso e fecundo, exorto também cada uma das Igrejas particulares a entrar
decididamente num processo de discernimento, puriﬁcação e reforma (EG 30).
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Nesse campo da
renovação eclesial
inadiável ocupa
lugar de destaque
formação ﬁlosóﬁcoteológico e humanopastoral dos futuros
presbíteros.

A conversão do
discipulado missionário
tem uma ﬁnalidade
clara: para que nossos
povos tenham vida nEle.
Retoma-se a íntima
relação entre
evangelização e
promoção humana
= desenvolvimento
humano integral

A conversão pastoral e missionária exige novas atitudes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Investir na formação de novos formadores de seminários;
Apostar e conﬁar de forma decidida nos(as) leigos(as);
Isso signiﬁca investir recursos na formação dos(as) leigos(as);
Promover um diálogo profundo e permanente com a catequese – com o
processo de Iniciação à vida cristã (infantil, juvenil e adulto)
Promover os pequenos grupos e pequenas comunidades;
Promover a animação bíblica da pastoral.
Estimular a leitura orante da Palavra; Formar novos agentes nesse ministério;
Discutir com os jovens caminhos para uma evangelização da juventude;
Assumir com criatividade o uso da internet (plataformas e instrumentos
diversos);
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Animação Bíblica da Pastoral
1) Os eixos fundamentais:
• Semear a Palavra com abundância, com generosidade!
• Estabelecer uma comissão diocesana que assuma a responsabilidade de gerar e desencadear
processos reais da animação bíblica da Pastoral.
• O Estudo da CNBB dá destaque a três realidades essenciais:
- Iniciação à vida cristã: na perspectiva catecumenal (processual)
- A homilia dos ministros ordenados (bispos, presbíteros e diáconos)
- Leitura orante da Palavra [leigos (as) - catequistas]
• As duas primeiras são características fundamentais de nossa identidade católica e a terceira
seria, na verdade, resgatar a experiência da Igreja em períodos bastante particulares e
atualiza-la em nosso contexto plural E PANDÊMICO (alguns gostam de falar pós-pandêmico).
Desconhecer que muitas aspectos da vida humana e eclesial não serão mais os mesmos pode
ser patológico porque demonstra que há desconexão total ou parcial da realidade.
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Desafios do
percurso pós
Aparecida

1) Missão e estado permanente de missão;
2) Conversão pastoral;
3) Reforma das Estruturas (aqui o déﬁcit é muito
acentuado);
4) Clericalismo;
5) Cuidado com a Casa Comum;
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Novos desafios
surgidos após
Aparecida

1) Antropologia
2) Sinodalidade;
3) Protagonismo da mulher na Igreja;
4) Abusos de poder, consciência e sexuais - Clericalismo;
5) Acolhida da diversidade
6) Inculturação da fé (povos indígenas e afro-americanos)
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