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A ALEGRIA: 
“A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira 

daqueles que se encontram com Jesus.” EG1 



A ALEGRIA: 
 Tanto no AT como no NT, os autores afirmam que 

a alegria, como todos os outros dons, é dada por 
Deus gratuitamente. 

 Marca no pontificado do Papa Francisco. 
 Alegria se renova e se comunica: 
“ O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora 

oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do 
coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de 
prazeres superficiais, da consciência isolada.” EG2 

 

 Um convite: Renovar a Alegria, a partir do 
Encontro com Jesus. 



A ALEGRIA E O MISSIONÁRIO 
 A alegria do Evangelho, que enche a vida da 

comunidade dos discípulos, é uma alegria 
missionária. EG 21 

 Não é possível conceber um missionário triste! 
 Quaresma sem Páscoa! 



O EVANGELHO: 
 ευαγγέλιον, euangelion (eu, bom, -angelion, 

mensagem). 
 Boa-Notícia , Boa-Nova; 
 Núcleo central  da fé cristã; 
“Neste núcleo fundamental, o que sobressai é a beleza do 

amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto 
e ressuscitado.” EG 36 

 Objeto do Encontro e do Anúncio; 
 Fonte de Alegria e Fonte da Missão. 
“na missão o Evangelho confere sentido, beleza e fascínio.” EG 

34. 
 A alegria do missionário é uma alegria que brota 

do Evangelho. 



O EVANGELHO: 
“A primeira motivação para evangelizar é o amor que 

recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos 
por Ele que nos impele a amá-Lo cada vez mais. Com efeito, 
um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa 
amada, de a apresentar, de a tornar conhecida, que amor 
seria?” 

 Evangelizar – Missão primeira da Igreja 
 Evangelizar – Tornar o Evangelho conhecido 
“A atividade missionária é a principal e mais 

sagrada da Igreja.” AG 29 
 



A IGREJA: 
 Ser Igreja significa ser povo de Deus, de acordo 

com o grande projeto de amor do Pai. Isto implica 
ser o fermento de Deus no meio da humanidade; 
quer dizer anunciar e levar a salvação de Deus a 
este nosso mundo, que muitas vezes se sente 
perdido, necessitado de ter respostas que 
encorajem, deêm esperança e novo vigor para o 
caminho. A Igreja deve ser o lugar da 
misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-
se acolhidos, amados, perdoados e animados a 
viverem segundo a vida boa do Evangelho. 



A IGREJA: 
 A Igreja «em saída» é uma Igreja com as portas 

abertas. Sair em direção aos outros para chegar 
às periferias humanas não significa correr pelo 
mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é 
melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a 
ansiedade para olhar nos olhos e escutar, ou 
renunciar às urgências para acompanhar quem 
ficou caído à beira do caminho. Às vezes, é como o 
pai do filho pródigo, que continua com as portas 
abertas para, quando este voltar, poder entrar 
sem dificuldade. 



A IGREJA: 
 
 

 Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e 
enlameada por ter saído pelas estradas, a uma 
Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade 
de se agarrar às próprias seguranças. Não quero 
uma Igreja preocupada com ser o centro, e que 
acaba presa num emaranhado de obsessões e 
procedimentos. 







IGREJA EM ESTADO DE SAÍDA 
 Missão é SAIR ao encontro; 
 A missão aponta sempre para um êxtase, “sair de 

si” para tornar-se dom para o outro. 
 Como Deus, que no Espírito, sai de si para doar-

se a si mesmo. 
 Missão é um movimento para fora de nós. 



IGREJA EM ESTADO DE SAÍDA 
 Sair ao encontro de quem? 

 
 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, 
«àqueles que não têm com que te retribuir» (Lc 14, 14). Não 
devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem 
esta mensagem claríssima. Hoje e sempre, «os pobres são os 
destinatários privilegiados do Evangelho», e a 
evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do 
Reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios 
que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os 
pobres. Não os deixemos jamais sozinhos! 



UM DESAFIO... 
 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. 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. 



MISSÃO É RELAÇÃO INTER-PESSOAL 
 Com obras e gestos, a 

comunidade missionária entra na vida diária 
dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se – se 
for necessário – até à humilhação e assume a 
vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo 
no povo. Os evangelizadores contraem assim o 
«cheiro de ovelha», e estas escutam a sua voz. 

 Tocar no chão do outro; 
 Abaixar-se, escutar, sentir o cheiro, ser presença, 

abraçar... 
 Missão supõe abertura, despojamento, 

disponibilidade, humildade, coragem... 



MOTIVAÇÕES PARA UM RENOVADO 
IMPULSO MISSIONÁRIO 
 Evangelizadores com espírito quer dizer 

evangelizadores que rezam e trabalham. 
 Com uma espiritualidade que transforma 

corações. 
 É preciso cultivar sempre um espaço interior que 

dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. 
 Momentos prolongados de adoração e leitura 

orante da Palavra. 
 Diálogo sincero com o Senhor, a oração é como 

um pulmão. 
 Motivados pelo amor que recebemos de Jesus. 
 Entusiamo. 



ENTUSIAMO 
 do grego in + theos, literalmente 'em Deus‘ 
 pode ser entendido como um estado de 

grande alegria 
 O entusiasmo na evangelização funda-se nesta 

convicção. Temos à disposição um tesouro de vida 
e de amor que não pode enganar, a mensagem 
que não pode manipular nem desiludir. É uma 
resposta que desce ao mais fundo do ser humano 
e pode sustentá-lo e elevá-lo. É a verdade que não 
passa de moda, porque é capaz de penetrar onde 
nada mais pode chegar. A nossa tristeza infinita 
só se cura com um amor infinito. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alegria_(sentimento)


NÓS SOMOS MISSÃO 
 A missão no coração do povo não é uma parte da 

minha vida, ou um ornamento que posso pôr de lado; 
não é um apêndice ou um momento entre tantos 
outros da minha vida. É algo que não posso arrancar 
do meu ser, se não me quero destruir. Eu sou uma 
missão nesta terra, e para isso estou neste mundo. É 
preciso considerarmo-nos como que marcados a fogo 
por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, 
levantar, curar, libertar. Nisto uma pessoa se 
revela enfermeira no espírito, professor no espírito, 
político no espírito..., ou seja, pessoas que decidiram, 
no mais íntimo de si mesmas, estar com os outros e 
ser para os outros. Mas, se uma pessoa coloca a tarefa 
dum lado e a vida privada do outro, tudo se torna 
cinzento e viverá continuamente à procura de 
reconhecimentos ou defendendo as suas próprias 
exigências. Deixará de ser povo. 



SEJAMOS MISSÃO 
 Na Igreja; paróquias, comunidades, diocese 
 Na Família; 
 Na sociedade; 
 Nas Relações, humanas e fraternas; 
 Na vida do outro; 
 Nos pobres, doentes, abandonados... 
 
Levemos a Todos a alegria do Evangelho que nos 

faz missionários!! 



Canto 
 
Vai, vai, missionário do Senhor! Vai trabalhar na messe com ardor. 
Cristo também chegou para anunciar / Não tenhas medo de 
evangelizar. 
      
1) Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus 
à América Latina e aos sofridos povos seus 
que passam fome, labutam, se condoem,/ mas acreditam na libertação. 
  
2) Se és cristão, és também comprometido, 
chamado foste tu e também foste escolhido 
pra construção do Reino do Senhor: / vai, meu irmão, sem reserva e sem 
temor. 
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