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O QUE É MISSÃO? 
 

 Missão é um encargo, uma incumbência, um 
propósito, é uma função específica que se confere a 

alguém para fazer algo, é um compromisso, um dever, 
uma obrigação a executar. 

Missão é um conjunto de pessoas que recebem um 
encargo a cumprir (missão diplomática, missão 

científica, missão empresarial, missão cultural etc.). 
 



Para os cristãos, missão significa propagar o 
Evangelho através da Igreja. O missionário é aquele 
que tem a missão de divulgar a fé, é o que se dedica 
a pregar e levar sua crença religiosa para diversos 
lugares, espalhando a Palavra do Senhor. 
  
 Mc 16, 15 



Igreja, comunidade Trinitária e 
missionária 

  

A Igreja é obra da Trindade, e sua natureza é 
missionária, conforme está descrito no Decreto Ad 
Gentes: “A Igreja peregrina é, por sua natureza, 
missionária, visto que tem a sua origem, segundo o 
desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito 
Santo”. CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Ad Gentes, n. 2. 

 



“A existência da Igreja no mundo é fruto das três 
Pessoas divinas. A Igreja é Povo de Deus graças ao Pai, 
é Corpo e Esposa de Cristo graças ao Filho e Templo 
vivo pela ação do Espírito Santo”. Não há missão sem 
a Trindade, haja vista, a “dimensão comunitária ser 
fundamental na Igreja, sem a qual a autenticidade cristã 
se corrompe”. 

  
CARVALHO, H. Paróquia missionária: projeto de evangelização e missão paroquial na cidade, p. 15.  
cf. CNBB. Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. op. cit., n. 154. 



Na Igreja primitiva, a missão não se restringia à 
proclamação da Palavra de Deus e ao testemunho, mas 
buscava uma renovação transformadora:  
  
A ação empreendida, para produzir esta renovação da vida, torna-se ação salvífica. 
Obviamente, a meta de toda missão cristã, seja pela palavra, pelo testemunho, seja 

pela ação direta, é transformação da vida humana sob o impacto do Evangelho.  
 
 SENIOR, D; STUHLMUELLER, C. Os fundamentos bíblicos da missão, p. 507-508. 



A missão deve gerar NO SER HUMANO uma transformação 
pessoal e social. Levando-os a se entregarem a serviço da vida 
plena. “A tarefa missionária é tão coerente, ampla e profunda 

quanto o são a necessidade e as exigências da vida humana”. Se 
toda comunidade missionária se conscientizasse disso, levaria, 

em sua inteireza, todo o Evangelho ao mundo inteiro. “As 
pessoas vivem numa série de relações integradas; portanto 

divorciar a esfera espiritual ou pessoal da esfera material e social 
é indicativo de uma antropologia e sociologia errôneas”.  

 
BOSCH, D. Missão transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão, p. 28. 
Ibid., p. 28. 



O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, através da reflexão da Palavra de Deus, 
propõe o dinamismo de uma Igreja “em saída”. “A 

Igreja ‘em saída’ é a comunidade de discípulos 
missionários que ‘primeireiam’, que se envolvem, que 

acompanham, que frutificam e festejam”. 
 
PAPA FRANCISCO. Evangelii Gaudium. op. cit., n. 20. 
Ibid., p. 24 



  
Que ‘primeireiam’ (que tomam a iniciativa, sabe ir ao encontro do outro, que procura os 
afastados, desprezados, excluídos. Vivem um desejo inexaurível de oferecer a 
misericórdia; que se envolvem (o Senhor se envolveu, e envolveu os seus, colocando-se 
de joelhos para lavar seus pés, servi-los. Com obras e gesto a comunidade missionária 
entra na vida dos outros, escuta as distâncias, e abaixa-se, se necessário, assumindo a 
vida humana, tocando a carne de Cristo sofredor no povo. Os evangelizadores devem ter 
cheiro de ovelhas e escutar sua voz); que acompanham (acompanha a vida humana em 
todo o seu processo integral, com paciência e determinação); que frutificam (A 
comunidade se mantém atenta aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. Se necessário 
o discípulo sabe oferecer a vida inteira até o martírio como testemunho de Jesus Cristo, 
assim, como disse Tertuliano: O sangue dos mártires é a semente dos cristãos); e 
festejam (celebra e festeja a cada pequena vitória. Cada avanço torna-se beleza na 
liturgia. Pois a beleza da liturgia também é evangelização).   
Cf. Ibid., p. 24. 



Diante disso, a comunidade eclesial deve ser profética, 
missionária, acolhedora, participativa e misericordiosa. 

Os leigos e as leigas em sua missionariedade, são 
chamados a suscitar através do seu testemunho 

comunidades de fiéis, que exerçam as funções sacerdotal, 
profética e régia, tornando-se um sinal da presença de 

Deus no mundo.  
 

cf. CNBB. Missão e ministérios dos cristãos leigos e leigas. op. cit., n. 114-125. 



A Igreja que se encarna nas limitações humanas  
  

A Igreja missionária é aquela que se encarna nas limitações 
humanas. O Papa Francisco, na Exortação Apostólica 

Evangelii Gaudium, ao refletir acerca dessa missão kenótica, 
relata o mistério do Deus escondido que se revela, que é 

sempre maior que sua expressão história, e que 
consequentemente, deve ser proposto em cada época e para 
cada cultura, para ser compreendido e vivido pelas pessoas 

situadas naquele determinado contexto.  
 

cf. PAPA FRANCISCO. Evangelii Gaudium. op. cit., n. 40-45. 



Porém, devido as mudanças culturais, religiosas e 
políticas, torna-se necessário uma atenção assídua ao 
tentar exprimir as verdades de sempre numa linguagem 
acessível, já que, uma coisa é a substância, e a outra é sua 
formulação. “Porém, deve-se lembrar que a expressão da 
verdade é multiforme. E a renovação das formas de 
expressão torna-se necessária para transmitir ao homem 
de hoje a mensagem evangélica no seu significado 
imutável”. Dessa maneira, o Papa Francisco afirma:  
 
cf. Ibid., n. 40-41. 



O compromisso evangelizador se move por entre as limitações da 
linguagem e das circunstâncias. Procura comunicar cada vez melhor a 
verdade do Evangelho num contexto determinado, sem renúncias à 
verdade, ao bem e à luz que pode dar quando a perfeição não é 
possível. Um coração missionário está consciente dessas limitações, 
fazendo-se ‘fraco com os fracos (...) e tudo para todos’ (1Cor 9,22). 
Nunca se fecha, nunca se refugia nas próprias seguranças, nunca opta 
pela rigidez autodefensiva. Sabe que ele mesmo deve crescer na 
compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do 
Espírito, e, assim, não renuncia ao bem possível, ainda que corra o 
risco de sujar-se com a lama da estrada.   
 
Ibid., n. 45. 



Cada leigo e leiga são chamados a amadurecerem sua fé, 
encarnando-se nas realidades humanas. Procurando 
responder ao desejo e busca do rosto de Deus, que desde 
o início se manifesta como go’el, como defensor daqueles 
que não têm mais ninguém que os defendam, e da 
comunhão com ele. Uma Igreja encarnada só pode ser 
compreendida no seu “seguimento a Jesus Cristo e na 
comunhão com o mundo”. Não se pode excluir-se das 
realidades humanas, para encontrar-se com a divina, mas 
são nelas, que Deus se revela.  
 
cf. BLANK, R. A face mais íntima de Deus, p. 43-48. 



O Reino de Deus e a  
promoção da dignidade humana  

  

Entre muitos membros da Igreja, ouve-se falar que a 

Igreja não é uma instituição de caridade. De fato, não é, 

porém, é chamada a ser caridade, promotora da vida, e 

dignidade humana.  



Jesus deu sua vida para promover a vida de cada homem 
e mulher. Da mesma forma, a Igreja é chamada a dar sua 
vida pelo próximo. Poderia se perguntar, assim como o 
legista fez a Jesus: “Quem é o próximo? Na passagem do 
samaritano, responde: Qual dos três, em tua opinião foi o 
próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes (o 
sacerdote, o levita ou o samaritano)? O legista respondeu: 
aquele que usou de misericórdia com ele. Jesus então lhe 
disse: Vai, e também tu, fazes o mesmo” (cf. Lc 10, 29-37), 
ou seja, o próximo é sempre o outro que se coloca a nossa 
frente.  



Jesus também ensina acerca dessa dignidade humana, na passagem da 

mulher adúltera. Os escribas e fariseus para provarem Jesus, trazem a ele uma 

mulher surpreendida em adultério, em que a lei de Moisés ordenara que a 

apedrejassem. Diante disto, queriam saber a opinião de Jesus. Ele abaixou-se, e 

com o dedo no chão, começou a escrever. Este gesto, para os exegetas, continua 

obscuro, contudo, pode ser enxergado um gesto encantador nesta atitude. Diante 

da situação, Jesus se inclinou, e levantando-se disse: quem não tiver pecado seja 

o primeiro a atirar as pedras. Aos poucos o lugar se tornava vazio. Jesus olha 

para a mulher, e diz: onde estão eles, ninguém te condenou? Disse ela: 

Ninguém, Senhor. Disse, então, Jesus: Nem eu te condeno (cf. Jo 8, 1-12). 



O encontro com Jesus transforma a samaritana numa missionária. Tendo recebido um 
dom maior e mais importante do que a água do poço, a mulher deixa lá o seu cântaro 
(cf. Jo 4, 28) e corre a contar aos seus compatriotas que encontrou o Messias (cf. Jo 4, 
29). O encontro com Ele restituiu-lhe o significado e a alegria de viver, e a mulher sente 
o desejo de comunicá-lo. Hoje, há uma multidão de homens e mulheres, cansados e 
sedentos, que nos pedem, a nós cristãos, para lhes dar de beber. É um pedido a que não 
nos podemos subtrair. Na chamada a ser evangelizadores, todas as Igrejas e 
Comunidades eclesiais encontram uma área essencial para uma colaboração mais 
estreita. Para se poder cumprir eficazmente esta tarefa, é preciso evitar de fechar-se em 
particularismos e exclusivismos e também de impor uniformidade segundo planos 
meramente humanos (cf. Evangelii Gaudium, 131). O compromisso comum de anunciar 
o Evangelho permite superar qualquer forma de proselitismo e a tentação da 
competição. Estamos todos ao serviço do único e mesmo Evangelho! 
 
 
PAPA FRANCISCO. Homilia da celebração das vésperas na solenidade da conversão de São Paulo apóstolo. 
Domingo, 25 de janeiro de 2015.  



Anunciar o Evangelho é  
promover a vida e a  
dignidade humana 



DESAFIOS DA MISSÃO! 
COMO FAZER VISITA? 
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