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A vocação batismal, caminho de santidade



Pai Santo,

fonte perene de existência e de amor,

Tu manifestas, no ser humano, o esplendor da tua glória,

e colocas no seu coração a semente do teu chamamento.

Faz de nós teus autênticos discípulos,

no matrimónio, no sacerdócio e na vida consagrada

e, abrindo-nos ao dinamismo do Espírito,

cheguemos a ser imagem do teu ser e do teu amor.

Ámen.
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CONTEXTO

A Igreja em saída sabe ir à frente, adiantar-se, sabe tomar a 
iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar 
às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. EG 24

Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que 
rezam e trabalham. (…) Não servem as propostas místicas 
desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, 
nem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma 
espiritualidade que transforme o coração. EG 262



OPÇÕES PASTORAIS SEGUNDO A E.G

Primeirear

Envolver-se

Acompanhar

Frutificar

Festejar



OPÇÕES PASTORAIS SEGUNDO A E.G

Evangelii Gaudium 24

A Igreja «em saída» é a comunidade de discípulos 
missionários que «primeireiam», que se envolvem, 
que acompanham, que frutificam e festejam.



OPÇÕES PASTORAIS SEGUNDO A E.G

PRIMEIREIAM – desculpai o neologismo –, tomam a iniciativa! A 
comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, 
precedeu-a no amor (cf. 1 Jo 4, 10), e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe 
tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e 
chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Vive um 
desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a 
misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. Ousemos um pouco mais 
no tomar a iniciativa! 



OPÇÕES PASTORAIS SEGUNDO A E.G

Como consequência, a Igreja sabe «ENVOLVER-SE». Jesus lavou os pés 
aos seus discípulos. O Senhor envolve-Se e envolve os seus, pondo-Se de 
joelhos diante dos outros para os lavar; mas, logo a seguir, diz aos 
discípulos: «Sereis felizes se o puserdes em prática» (Jo 13, 17). 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. 



OPÇÕES PASTORAIS SEGUNDO A E.G

Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe-se a «ACOMPANHAR». 
Acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e 
demorados que sejam. Conhece as longas esperas e a suportação 
apostólica. A evangelização patenteia muita paciência, e evita deter-se a 
considerar as limitações.



OPÇÕES PASTORAIS SEGUNDO A E.G

Fiel ao dom do Senhor, sabe também «FRUTIFICAR». A comunidade 
evangelizadora mantém-se atenta aos frutos, porque o Senhor a quer 
fecunda. Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. O semeador, 
quando vê surgir o joio no meio do trigo, não tem reações lastimosas ou 
alarmistas. Encontra o modo para fazer com que a Palavra se encarne 
numa situação concreta e dê frutos de vida nova, apesar de serem 
aparentemente imperfeitos ou defeituosos. O discípulo sabe oferecer a 
vida inteira e jogá-la até ao martírio como testemunho de Jesus Cristo, 
mas o seu sonho não é estar cheio de inimigos, mas antes que a Palavra 
seja acolhida e manifeste a sua força libertadora e renovadora.



OPÇÕES PASTORAIS SEGUNDO A E.G

Por fim, a comunidade evangelizadora jubilosa sabe sempre «FESTEJAR»: 
celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo em frente na 
evangelização. No meio desta exigência diária de fazer avançar o bem, a 
evangelização jubilosa torna-se beleza na liturgia. A Igreja evangeliza e se 
evangeliza com a beleza da liturgia, que é também celebração da 
actividade evangelizadora e fonte dum renovado impulso para se dar.



PROGRAMA PASTORAL 
OPÇÕES ASSUMIDAS

Seguimento de Jesus

Aprender a caminhar… no espírito de Emaús

Caminhar juntos… sinodalidade

Discernir (destrinçar) … reconhecer, interpretar e escolher

Ir além da manutenção… do território… da tradição



PROGRAMA PASTORAL – IDEIAS CHAVE

O tempo é superior ao espaço

• Parábola do Trigo e do Joio Mt 13, 24-30

A unidade prevalece sobre o conflito

• A comunhão nas diferenças

A realidade é mais importante que a ideia

• A Palavra de Deus é um palavra incarnada, não uma teoria

O todo é superior à parte

• A Boa Nova é a alegria de um Pai que não quer que se perca nenhum dos seus filhos



MISSIONÁRIOS PAROQUIAIS

Perfil e Missão



PERFIL DO MISSIONÁRIO PAROQUIAL

• Sente-se escolhido por Jesus, não fruto de iniciativa própria

• Vive em comunhão trinitária… e com os irmãos

• Atua em sintonia com a Igreja… 

• Toma decisões por referência ao Evangelho…

• Alimenta-se da oração pessoal e da Eucaristia

• Vive a alegria do Evangelho



PERFIL DO MISSIONÁRIO PAROQUIAL

Como alcançar este ideal?



PERFIL DO MISSIONÁRIO PAROQUIAL

A partir da 
lógica do 
compromisso

1. Alcançar um viva, profunda e forte adesão pessoal a 
Jesus

2. Aceitar a necessária mediação da Igreja para 
discernir o que fazer e como concretizar

3. Amadurecer o discernimento e resposta em 
comunidade

4. Fortalecer  a sua decisão na Palavra de Deus, na 
Eucaristia e na oração pessoal e comunitária

5. Viver em estado de missão

6. Aceitar formação permanente



MISSIONÁRIO PAROQUIAL 
QUE MISSÃO?

Conhecer e dar a conhecer o Programa Pastoral

Acompanhar a implementação do Programa

Propor iniciativas que melhor traduzam o espírito do Programa

Animar e acompanhar os Grupos de Reflexão Paroquial

Participar na Assembleia Diocesana



PROPOSTAS
DO PROGRAMA PASTORAL  A DINAMIZAR

1. Dinamizar a celebração do aniversário do batismo

2. Visitar famílias por ocasião do nascimento de um filho

3. Privilegiar a comunicação pessoal (face to face)

4. Promover o trabalho dos grupos de reflexão paroquial

5. Refletir os processos de iniciação cristã (acolher, 
acompanhar, discernir, integrar, celebrar)


