
Dimensão Antropológica da Missão



Introdução

“O que me anima mais a proclamar a urgência da 
evangelização missionária é que ela constitui o 
primeiro serviço que a Igreja pode prestar ao 
homem e à humanidade inteira, no mundo de 
hoje, que, apesar de conhecer realizações 
maravilhosas, parece ter perdido o sentido último 
das coisas e de sua própria existência” (Rmi 2)

“A igreja, portanto, tem o dever de fazer todo o 
possível para cumprir sua missão no mundo e 
alcançar todos os povos; e tem também o direito 
que lhe foi dado por Deus, de levar a termo o seu 
plano” (Rmi 39).



1. Missão como vida

 A missão antes de ser tarefa a realizar é vida. Antes 
de ser enviada à missão (fazer missão) é necessário 
existir, ser chamado à vida. Por isso Deus nos amou 
antes da criação do mundo (Ef 1, 4)

 Somos chamados à vida, chamados pelo próprio 
Deus como pessoas de sua confiança conforme seu 
projeto e para seu projeto.



 Somos chamados para a vida divina, pelo 
batismo. Esta vocação desdobra-se em carismas 
vocacionais específicos e diversificados: na vida 
cristã, na vida consagrada e no ministério 
ordenado.

 Por isso a missão antes de ser tarefa a ser cumprida 
é uma vida (humana e divina) a ser vivida. Esse 
chamado é pessoal, intransferível. Nele se encontra 
a realização de nossas vidas. Antes, portanto, 
fazermos missão, somos missão.



2. Missão como comunhão – Missão e mistério

 A missão antes de ser tarefa é Comunhão. A 
pessoa humana é relação. É vida vivida, na inter-
relação, no amor, na comunhão. Somos imagem de 
Deus – Comunhão – Amor.

 A missão tem suas raízes no Mistério da 
Trindade de Deus. No Deus, cuja essência 
consiste em se comunicar, em se doar 
completamente. Missão é primeiramente “Missão 
de Deus”. É a vida, a obra divina, o plano de Deus

 Missão fundamenta-se, acima de tudo, no eterno 
plano de amor de Deus para com o mundo que Ele 
criou. 



 “A Bíblia registra a experiência de Deus que o povo 
israelita viveu: experiência do ‘Deus Conosco’, que age 
na história dos homens, que intervém na economia, na 
política, nas relações sociais, que manifesta particular 
atenção aos pobres oprimidos e esquecidos, Este 
mesmo Deus, que ama seu povo com um amor 
‘ciumento’, impede que Israel se feche em si mesmo e 
no falso orgulho de ser o ‘eleito’. Israel descobre, 
progressivamente, que é chamado a uma missão: ‘luz 
das nações’, testemunha do amor universal e 
misericordioso de Deus entre os povos, mesmo e 
sobretudo, na hora da servidão e do sofrimento”.  
(CNBB, Igreja: comunhão e Missão, 28).



 A história do amor de Deus e sua solidariedade com a 
humanidade chega a sua expressão plena e insuperável 
na encarnação do Filho de Deus, em Jesus de Nazaré. 
Ele realiza em si mesmo a perfeita comunhão da 
humanidade com Deus. Em sua humanidade, 
mediante suas ações e palavras, revela Deus que é Pai, 
Amor, Comunhão. Anuncia a chegada do Reino de 
Deus como perdão e misericórdia que se estende a 
todos os homens e mulheres, também aos impuros e 
pecadores, e cuja presença é manifesta por sinais bem 
concretos que repercutem na ordem social de seu 
tempo (acolher o leproso, curar os doentes, comer com 
os pecadores). 



 O gesto supremo de doação de Jesus, em que se 
manifesta seu amor ao Pai e o amor do Pai para 
com toda a humanidade e para com o mundo, é a 
entrega da própria vida na cruz. A ele o Pai 
responde com a Ressurreição e glorificação de seu 
Filho Jesus, ele é exaltado como Messias, o Senhor 
e pode enviar o Espírito Santo (Pentecostes) que 
faz os discípulos de Jesus compreenderem 
plenamente o sentido de sua vida e mensagem e, 
ao mesmo tempo a unidade do Pai e do Filho e 
Espírito Santo.



 O Mistério da Comunhão é a origem da missão

 “Através da missão do Filho e do Espírito, revela-se 
a todos os homens e mulheres o amor de Deus-Pai 
e nos é dado penetrar, de algum modo, no Mistério 
da Comunhão Trinitária. Ele nos revela como 
comunhão da unidade na alteridade de três 
pessoas. As pessoas divinas existem na mesma 
natureza como relações de uma para com as 
outras. Em Deus, ser pessoa é ser para as outras. 
Em Deus, ser pessoa é ser para as outras numa 
doação mútua. O dar e receber, o gerar e o ser 
gerado, o enviar e ser enviado não implicam em 
diminuição de uma pessoa frente às outras.  



Plena comunhão no mesmo ser, sem dominação, 
sem absorção, sem subordinação. Tudo entre elas é 
comum. Por isso, Jesus diz ao Pai ‘tudo o que é 
meu é teu e tudo o que é teu é meu’. Referindo-se 
ao Espírito Santo, afirma: ‘Tudo o que Pai tem é 
meu; por isso disse Ele (o Espírito Santo) recebe do 
que é meu e vo-lo anunciará’” (CNBB, Igreja: 
Comunhão e Missão, n 44).



 Deus é assim! É Comunhão. Manifestou-se desta 
forma: Comunhão – Trindade. E age desta forma 
como cada um de nós. Chama-nos parra uma 
relação inter-pessoal, que reclama primeiro e 
sempre a convivência amorosa com Ele que nos 
chama. Vede. É o “vede” da comunhão, da 
contemplação, das novas relações.



 Missão é testemunhar, em todo o mundo, o 
que está acontecendo em nós. É diferente de 
apenas realizar tarefas ou da ambição 
expansionista. Manifesta-se em atividades, mas 
acontece, primeiramente, em nós. É vida que de 
chegar a todos, em todos os tempos para ser vivida 
e testemunhada em Comunhão, na Fraternidade, 
em comunidades, por meio de novas relações com 
Deus, com as pessoas e com a natureza.



2.1. Relação com Deus

 “O homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por 
todos” é o único “mediador entre Deus e os homens” (1 
Tm 2, 5). Esta mediação própria e única do “homem 
Jesus Cristo” coloca em crise, naturalmente, todos os 
outros sistemas de mediação entre a humanidade e 
Deus. Todos os sistemas de mediação são superados e 
substituídos na pessoa de Jesus, o mediador que revela 
em si Deus, Pai de todos. “Que quer a salvação de 
todos” (1 Tm 2,4).



 Esta universal vontade de salvação não teria 
credibilidade se, ao encarnar-se, Deus se limitasse 
a um único povo, com uma lei própria e específica, 
fixando um único lugar sagrado, onde unicamente 
neste espaço, acontecessem as manifestações e 
realizações divinas. Um Deus que quer a salvação 
de todos não pode fechar-se num sistema exclusivo 
de mediação. Ele revelou-se Homem Jesus Cristo 
que chama todas as nações a segui-lo.



 Por isso, os feitos de Deus não são mais um objeto 
de grata memória ou base das instituições 
religiosas e sociais de um povo (como no AT), mas 
tornam-se, em Jesus Cristo, modelos e 
testemunhos de um comportamento de vida 
baseados na caridade, único caminho verdadeiro 
da salvação. “Nisto manifestou-se o amor de Deus 
entre nós: Deus enviou seu Filho único a este 
mundo, para dar-nos a vida por meio dele. E o 
amor consiste no seguinte: não fomos nós que 
amamos a Deus, mas foi ele que nos amou, e nos 
enviou o seu Filho como vítima expiatória por 
nossos pecados” (1 Jo 4, 9-10)



 2.2. Relação com as pessoas

 A Igreja, encarnação continuada de Jesus e presença de 
Deus, está presente, em muitas culturas, como sinal de 
comunhão e geradora de novas relações entre as 
pessoas na sociedade e na história.

 A Igreja está a serviço do Reino e estabelece condições 
para entrar no Reino: uma maior justiça (Mt 5, 10). 
Serve o Reino no chamado à conversão, quando se 
estabelece uma nova relação, uma reviravolta na 
hierarquia dos valores dominantes. O Reino é dos 
pequenos e simples e não dos sábios e poderosos (Lc 
18,9-14). O Reino é dos pobres (Lc 6,10-22). O Reino 
resulta na condenação dos ricos e dos saciados (Lc 6, 
23-26).



 Existe uma lógica nova nas relações humanas: 
amor aos inimigos (Lc, 27-38). Não entram no 
Reino os que julgam os irmãos de forma 
implacável (Lc 6, 39-49)



 2.3 Relação com a natureza

 A natureza e todas as coisas encontram-se 
relacionadas com o criador de forma variada e 
graduada: no vértice de toda a criação está a 
natureza humana.

 Uma relação com as coisas, livre das 
discriminações entre puro e impuro, será o 
fundamento da postura do cristão diante do 
mundo e também diante da sociedade. 



 3. Missão como com-paixão, solidariedade, 
urgência e salvação

 Porque a missão é necessária?

 “Vendo as multidões Jesus teve compaixão, porque 
estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem 
pastor” (Mt 9,36). É o vede da solidariedade, da 
compaixão. Desta compaixão de Jesus nasce a 
missão



 Esta raiz da missão Jesus a comunica a outros: 
“Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é 
grande, mas os trabalhadores são poucos! Por isso 
peçam ao dono da colheita que mande 
trabalhadores para a colheita” (Mt 9,37-38). O 
coração de Jesus sofre, se compadece diante da 
nossa situação de cansaço, de desfalecimento. Isso 
porque nos ama.



 Jesus sente também a urgência. Da urgência nasce 
a missão. O tempo corre, é o que Jesus sente. É 
urgente colher e recolher o fruto da semente! Tudo 
o que virá depois é só obra de Deus, Senhor da 
colheita! Os enviados são simplesmente operários, 
responsáveis pela colheita, em segunda instância. 
O primeiro responsável é o Pai, que envia Jesus o 
qual envia os discípulos. É o mistério da Trindade: 
O Pai envia o Filho, o Filho envia os seus pela graça 
do Espírito.



 A missão é para a salvação. Deus quer que todas as 
pessoas participem de sua vida. Isso implica 
conversão a Deus (Mc 1, 15; At 2,36), inserindo-se 
na família de Deus, que é o seu povo (Jo 3, 16-17).

 A criação e a salvação não são para Deus 
separadas. Por isso a salvação deve ser integral. O 
amor de abarca o homem todo. A missão também 
deve ter em vista o homem integral.

 A promoção humana, o empenho pela justiça e a 
paz no mundo são elementos integrantes da 
missão.



 Somos chamados a ver com os olhos de irmãos 
e de irmãs que se debruçam sobre “as alegrias e 
sofrimentos, impasses e saídas, pobreza e 
tentativas de superá-las, os gritos, clamores e 
silêncios da humanidade. Ver o mistério do 
pecado, da iniquidade de submete e exclui”.

 A missão envolve também a comunidade. Deus 
criou o homem para que fosse comunidade. Deus 
quer que seus filhos dispersos formem o “Povo de 
Deus”.



 A igreja não é um cristianismo apenas com indivíduos, 
que independentemente um do outro, seguem seu 
caminho e acabam chegando a Deus sem o apoio e a 
força propulsora da comunidade. O Vaticano II ao falar 
da Igreja sempre pensa, primariamente na 
comunidade dos fiéis e na sua missão na salvação do 
mundo (cf. LG 1).

 A missão está sempre relacionada com o mundo. 
Não existe nenhuma missão no abstrato, no vácuo, fora 
do tempo do espaço e das culturas. Missão é o encontro 
de Deus com o mundo, do divino com o humano. 
Missão é um processo de integração, de relação, de 
comunhão; de urgência e não se realiza sem tensões e 
lutas.



 Portanto, é também verdade que natureza, cultura 
e Evangelho são compatíveis.

 Missão preocupa-se, principalmente, com aqueles 
que ainda não conhecem o Evangelho. Com 
aqueles que se encontram fora da visibilidade do 
Povo de Deus. Por isso a missão caracteriza-se 
como um “atravessar a fronteira”, em todos os 
sentidos geográfico, sócio-político, cultural, 
religioso....



 Missionário é o enviado, o que proclama a notícia 
alegre da humanização, da comunhão. É aquele 
que colabora na obra de trabalhar em comunidade, em 
vida de comunhão. Missão é um conceito teológico, 
não é geográfico.

 Impulsionado pelo Espírito de Cristo, a comunidade 
dos discípulos de Jesus se dirige a todas as nações para 
anunciar a ‘Boa Nova” do Reino de Deus, o Evangelho.

 O resultado deste anúncio é fazer irmãos e formar 
comunidades, suscitando outros evangelizadores para 
que a mensagem do Evangelho chegue até os confins 
da terra. Isso exige conversão: mudança na mente e no 
coração que leva a novas atitudes, a novas relações e 
transforma a sociedade.



 A história da missão da Igreja é a história do 
encontro entre o anúncio do Evangelho e a 
acolhida que pessoas, sociedades e culturas lhe 
oferecem estabelecendo novas relações com Deus e 
com as pessoas, esta história coincide com a 
história da Igreja. Está marcada pela dedicação de 
pessoas, pela fidelidade perseverante de muitos 
fiéis por meio do diálogo e serviço, pela denúncia 
profética e até o testemunho do martírio (CNBB, 
Igreja comunhão e missão, n. 33 e 34).


