
O apostolado brota de um coração que ama o Senhor 
Jesus e que quer segui-lo. Para isso necessitamos pro-
curar caminhos audazes e criativos, encarnados às 
pessoas que queremos levar para Ele. Por isso neste 
Caminho Para Deus, refletiremos sobre as instruções 
que o Papa Francisco nos dá para nos renovar e ser 
uma “Igreja em saída”.
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1. A renovação da Igreja é
em chave apostólica

1 Evangelii Gaudium, 27.
2 Ver Gaudete Et Exsultate, 27.

«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 auto-preservação»1.

Como membros da Igreja estamos convidados, desde 
nosso batismo, a colaborar com sua missão evange-
lizadora: Anunciar Jesus morto e ressuscitado por 
amor a nós, para nos reconciliar. Esta opção mis-
sionária é a razão de ser da Igreja e por isso tudo deve 
estar orientado nessa direção. Nossa identificação 
com Cristo e seus desejos, implica no empenho 
para construir, com Ele, o reino de amor, justiça e 
paz para todos: «Em primeiro lugar buscai o Reino de 
Deus e a sua justiça» (Mt 6,33). 

Hoje, para renovar nosso apostolado, estamos chamados a con-
hecer e nos comprometer com a realidade do mundo em que vive-
mos. «Às vezes, somos tentados a relegar para posição secundária 
a dedicação pastoral e o compromisso com o mundo, como se 
fossem «distrações» no caminho da santificação e da paz interior. 
Esquecemo-nos que «não é que a vida tenha uma missão, mas a 
vida é uma missão»2. 
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«Toda renovação no seio

da Igreja deve tender à missão 

como objetivo para não cair 

presa de uma espécie de

introversão eclesial»

São João Paulo II, �ort. ap.

p� sinodal Eccesia in Oceania

(22 de novembro de 2001), 19
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O chamado do Papa Francisco é forte, claro e audaz. Pede a toda 
a Igreja uma conversão apostólica. Isto significa atualizar e às 
vezes transformar a maneira como a Igreja evangeliza. Para levar 

a cabo esta tarefa é necessário não ter medo do 
novo. E como toda renovação cristã começa por nós 
mesmos, a primeira coisa que deve ser renovada é nosso 
encontro pessoal com Jesus Cristo4.

2. Que as coisas “não
�quem como estão”

«Espero que todas as comunidades se esforcem por colocar os meios 
necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e 

missionária, que não pode deixar as coisas como estão»3.

3 Evangelii Gaudium, 25.
4 Ver Evangelii Gaudium, 3.

«Precisam� de um espírito 

de santidade que impregne 

tanto a solidão como o 

serviço, tanto a intimidade 

como a tarefa evangel�ado-

ra, para que cada instante 

seja �pressão de amor 

doado sob o olhar
do Senhor». 

Gaudete Et �sultate,29.
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No esforço por sua conversão pessoal, você inclui reno-
var a atitude ap�tólica que você tem em sua vida? De-

tenha-se para pensar no que tem que mudar.

Você reconhece que necessita deter as correrias frenéticas para recu-
perar um espaço pessoal, às v�es dolor�o, mas sempre fecundo, 

onde se entabula o diálogo sincero com Deus? Se é assim, toma de-
cisões a respeito para mudar de atitude.

Uma vida espiritual intensa, que nos leva à conversão 
pessoal, e a missão apostólica, não se opõem, pelo contrário, 

complementam-se. Cada um em suas próprias vidas está chama-
do a integrá-las. Necessitamos dos momentos de quietude, soli-
dão e silêncio diante de Deus para poder enfrentar a própria ver-
dade. Assim encontraremos as grandes motivações que nos im-
pulsionam a viver profundamente as próprias tarefas. 

Opção missionária hoje
CAMINHO PARA DEUS



«Não é saudável amar o silêncio e esquivar-se do encontro com o outro, 
desejar o repouso e rejeitar a atividade, buscar a oração e menosprezar o 
serviço. Tudo pode ser recebido e integrado como parte da própria vida 

neste mundo, passando a fazer parte do caminho de santificação. Somos 
chamados a viver a contemplação mesmo no meio da ação, e santifica-

mo-nos no exercício responsável e generoso da nossa missão»5.

«Como nos faz bem voltar para Ele, quando nos perdemos! Insisto 
uma vez mais: Deus nunca Se cansa de perdoar, somos nós que nos 
cansamos de pedir a sua misericórdia.. (…)Ele permite-nos levantar 

a cabeça e recomeçar, com uma ternura que nunca nos desilude e 
sempre nos pode restituir a alegria»6.

«A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo crité-
rio pastoral: “sempre se fez assim”»7.

3. Não fazer as coisas porque
“sempre se fez assim”

5 Gaudete Et Exsultate, 26.
6 Evangelii Gaudium, 3.
7 Evangelii Gaudium, 33.

Esta renovação pessoal passa por deixar-nos amar pelo Senhor 
para que mude tudo aquilo que deva ser transformado.

Se pretendemos colocar tudo em chave missionária, precisamos 
crescer na interpretação da Palavra revelada e na compreensão 
da verdade, para assim comunicar, com uma linguagem adequa-
da à mentalidade do homem de hoje, o núcleo essencial do Evan-
gelho, que é o que dá sentido, formosura e atrativo à mensagem.  
«Por vezes, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, 
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aquilo que os fiéis recebem, devido à linguagem que eles mesmos 
utilizam e compreendem, é algo que não corresponde ao verda-
deiro Evangelho de Jesus Cristo»8.

Por outro lado, em algumas situações, para fazer apostolado será 
muito necessário mudar costumes próprios não diretamente liga-
dos ao núcleo do Evangelho, algumas práticas muito arraigadas 
ao longo da história, que hoje já não são interpretadas da mesma 
maneira e cuja mensagem não costuma ser percebida adequada-
mente. Podem ser belas, mas agora não prestam o mesmo serviço, 
para que «toda a estrutura eclesial se torne um canal mais ade-
quado à evangelização do mundo atual»9.

Para esta renovação é muito importante discernir em sintonia com 
o Espírito, as mudanças que de maneira audaz e criativa devemos 
realizar.

Esta renovação a que somos chamados deve dar lugar à criatividade. 
Recordemos sempre que a proposta cristã é sempre nova, e é 
assim porque procede de Deus. Nunca envelhece porque conta 
sempre com a assistência do Espírito Santo que reparte seus dons 
e suscita carismas variados entre os fiéis ao longo da história.
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«Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em 
que pretendemos aprisioná-Lo, e surpreende-nos com a sua cons-
tante criatividade divina»10... «Convido todos a serem ousados e 

criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo 
e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades»11 .

Se pretendemos colocar tudo em chave missionária, precisamos 
crescer na interpretação da Palavra revelada e na compreensão 
da verdade, para assim comunicar, com uma linguagem adequa-
da à mentalidade do homem de hoje, o núcleo essencial do Evan-
gelho, que é o que dá sentido, formosura e atrativo à mensagem.  
«Por vezes, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, 
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Os esquemas pel� quais procuram� evangel�ar são aborrecid�? 
Se é assim, cabe a n� abrir-n� à graça e procurar ser criativ�.

aquilo que os fiéis recebem, devido à linguagem que eles mesmos 
utilizam e compreendem, é algo que não corresponde ao verda-
deiro Evangelho de Jesus Cristo»8.

Por outro lado, em algumas situações, para fazer apostolado será 
muito necessário mudar costumes próprios não diretamente liga-
dos ao núcleo do Evangelho, algumas práticas muito arraigadas 
ao longo da história, que hoje já não são interpretadas da mesma 
maneira e cuja mensagem não costuma ser percebida adequada-
mente. Podem ser belas, mas agora não prestam o mesmo serviço, 
para que «toda a estrutura eclesial se torne um canal mais ade-
quado à evangelização do mundo atual»9.

Para esta renovação é muito importante discernir em sintonia com 
o Espírito, as mudanças que de maneira audaz e criativa devemos 
realizar.

Esta renovação a que somos chamados deve dar lugar à criatividade. 
Recordemos sempre que a proposta cristã é sempre nova, e é 
assim porque procede de Deus. Nunca envelhece porque conta 
sempre com a assistência do Espírito Santo que reparte seus dons 
e suscita carismas variados entre os fiéis ao longo da história.

8 Ver Evangelii Gaudium, 41.
9 Evangelii Gaudium, 27.
10 Evangelii Gaudium, 11.
11 Evangelii Gaudium, 33.
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«Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor origi-
nal do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, 

outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras 
cheias de renovado significado para o mundo atual. Na realidade, 

toda a ação evangelizadora autêntica é sempre “nova”»14.

Esta tarefa proposta pelo Papa Francisco não é fácil, mas certa-
mente é muito necessária. A criatividade é fundamental 

na evangelização, como demonstram muitos 
Santos e Santas em seu variado apostolado em di-
ferentes épocas. Trata-se de discernir e procurar al-
ternativas evangelizadoras ou novas maneiras de 

apresentar o Senhor, adequadas a cada tempo e lugar.

Mas nunca devemos esquecer que a iniciativa é 
sempre de Deus mesmo. Devemos ser audazes, mas 

sempre sabendo que a obra é acima de tudo dEle. Não é 
uma obra humana e por isso «a verdadeira novidade é a que Deus 
mesmo misteriosamente quer produzir»12. «Em toda a vida da 
Igreja deve manifestar-se sempre que a iniciativa é de Deus»13. 
Cabe a nós estar abertos à graça de seu Espírito, porque a novida-
de é aquela que o Senhor inspira. 

«É necessário começar porsair 

do ambiente doentio de preocu-

pações egoístas... Esqueçam-se 

pois, de si e preocupem-se com � 

demais, em fer-lhes algum 

bem, em servi-l�».

Santo Alberto Hurtado.
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Por tua docilidade ao Espírito, Jesus pode-se fer presente 
na historia, pode atual�ar sua obra. Que mei� você pode pôr 

para ser uma pessoa de oração e ação?

12 Evangelii Gaudium, 12.
13 Evangelii Gaudium, 12.
14 Evangelii Gaudium, 11.
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O Espírito n� leva a real�ar a obra de Jesus em �nção das 
pessoas e necessidades de n�so tempo. O que você pode fer 

hoje? A quem você pode anunciar Jesus? Como?

Deus sempre é novidade, que nos empurra a partir inúmeras vezes, 
a nos desinstalar para ir além do conhecido, para as periferias e 
fronteiras. Leva-nos ali onde está a humanidade mais ferida e 
onde os seres humanos, por baixo da aparência da superficialida-
de e conformismo, continuam procurando a resposta à pergunta 
pelo sentido da vida. Deus não tem medo! Ele vai sempre além de 
nossos esquemas e não teme as periferias.

O Espírito Santo encheu de coragem os apóstolos e os levou a 
anunciar Jesus Cristo com parrésia, quer dizer com audácia, entu-
siasmo, a falar com liberdade, ardor apostólico, impulso evangeli-
zador. Para que isso seja possível, o próprio Jesus vem ao nosso 
encontro e nos repete «Não tenhais medo» (Mc 6,50). «Eu estou 
convosco todos os dias, até o final dos tempos» (Mt 28,20). Estas 
palavras nos permitem caminhar e servir com essa atitude cheia 
de coragem que o Espírito Santo suscitava nos Apóstolos15.

4. Fervor e dinamismo

15 Ver Gaudete Et Exsultate, 129.
16 Evangelii Gaudium, 17.

O Papa Francisco procura «alentar e orientar em toda a Igreja 
uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e dinamismo»16. 
Este ardor é um convite a estar apaixonados pela missão. Cada cristão 
está chamado a experimentar em seu interior o fogo do Espírito 
que o chama a ser discípulo e missionário, como o Apóstolo São 
Paulo: «Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho!» (1Co 9, 16). 

O dinamismo se refere a estar em movimento, a ser «Igreja em saída»17. 
Um belo exemplo é Nossa Mãe Santa Maria, que saiu de sua terra 
para servir e levar a Boa Nova a sua prima Isabel. O dinamismo é 
um convite a não estar acomodados e a ser uma «comunidade de 
discípulos missionários que “primeireiam”, que se envolvem, que acom-
panham, que frutificam e festejam»18. 

Opção missionária hoje
CAMINHO PARA DEUS



«Vocês já contribuíram com muitos frutos para a Igreja e para o 
mundo inteiro, mas contribuirão com outros ainda maiores com a 
ajuda do Espírito Santo, que sempre suscita e renova dons e caris-

mas, e com a intercessão de Maria, que não cessa de socorrer e 
acompanhar seus filhos. Vão adiante: sempre em movimento... Não 

parem nunca! Sempre em movimento!»20 .

Cheios de fervor e dinamismo, sigamos esta opção missionária 
que o Papa Francisco hoje nos propõe, para que, a partir de nossa 
conversão apostólica, colaboremos com a renovação apostólica 
da Igreja, anunciando Cristo a todas as pessoas (cf. Mc 16, 15).

Falando com os movimentos eclesiais, o Papa Francisco exortou:
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CONCLUSÃO

17 Evangelii Gaudium, 20.
18 Evangelii Gaudium, 24.
19 Evangelii Gaudium, 23.
20 Papa Francisco, III Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais e das Novas Comunidades.

Que o�tácul� você encontra em si mesmo para anunciar 
Jesus a sua família, seu colégio, trabalho, a seus amig�...?

Deus sempre é novidade, que nos empurra a partir inúmeras vezes, 
a nos desinstalar para ir além do conhecido, para as periferias e 
fronteiras. Leva-nos ali onde está a humanidade mais ferida e 
onde os seres humanos, por baixo da aparência da superficialida-
de e conformismo, continuam procurando a resposta à pergunta 
pelo sentido da vida. Deus não tem medo! Ele vai sempre além de 
nossos esquemas e não teme as periferias.

O Espírito Santo encheu de coragem os apóstolos e os levou a 
anunciar Jesus Cristo com parrésia, quer dizer com audácia, entu-
siasmo, a falar com liberdade, ardor apostólico, impulso evangeli-
zador. Para que isso seja possível, o próprio Jesus vem ao nosso 
encontro e nos repete «Não tenhais medo» (Mc 6,50). «Eu estou 
convosco todos os dias, até o final dos tempos» (Mt 28,20). Estas 
palavras nos permitem caminhar e servir com essa atitude cheia 
de coragem que o Espírito Santo suscitava nos Apóstolos15.

«É vital que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a 
todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, 

sem repugnâncias e sem medo»19. 

O Papa Francisco procura «alentar e orientar em toda a Igreja 
uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e dinamismo»16. 
Este ardor é um convite a estar apaixonados pela missão. Cada cristão 
está chamado a experimentar em seu interior o fogo do Espírito 
que o chama a ser discípulo e missionário, como o Apóstolo São 
Paulo: «Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho!» (1Co 9, 16). 

O dinamismo se refere a estar em movimento, a ser «Igreja em saída»17. 
Um belo exemplo é Nossa Mãe Santa Maria, que saiu de sua terra 
para servir e levar a Boa Nova a sua prima Isabel. O dinamismo é 
um convite a não estar acomodados e a ser uma «comunidade de 
discípulos missionários que “primeireiam”, que se envolvem, que acom-
panham, que frutificam e festejam»18. 
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