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DECRETO «AD GENTES»
A ATIVIDADE MISSIONÁRIA DA IGREJA 

Missão do Espírito Santo
4. [...] Não há dúvida de que o Espírito 
Santo já atuava no mundo antes de Cris-
to ser glorificado. Contudo, foi no dia de 
Pentecostes, em que desceu sobre os 
discípulos para ficar para sempre com 
eles, que a Igreja foi publicamente ma-
nifestada diante duma grande multidão, 
que a difusão do Evangelho entre os 
gentios por meio da pregação teve o seu 
início, e que, finalmente, a união dos po-
vos numa catolicidade de fé foi esboçada 
de antemão na Igreja da nova Aliança, a 
qual fala em todas as línguas e entende e 
abraça todas as línguas na sua caridade, 
superando assim a dispersão de Babel. 
Pelo Pentecostes começaram os «atos 
dos Apóstolos», como pela descida do 
Espírito Santo sobre Maria fora concebido 
Cristo, e como pela descida do mesmo 
Espírito Santo sobre Cristo, quando ora-
va, fora o Senhor impelido à obra do seu 
ministério. [...] O Espírito Santo é quem 
«unifica na comunhão e no ministério, e 
enriquece com diversos dons hierárqui-
cos e carismáticos» toda a Igreja através 
dos tempos [...]. Por vezes precede visi-
velmente a ação apostólica, como tam-
bém incessantemente a acompanha e 
dirige de vários modos.

anunciar

A ALEGRIA DO EVANGELHO!

Exortação Apostólica sobre 
o anúncio do Evangelho no mundo atual
Uma renovação eclesial inadiável [3]

30. Cada Igreja particular, porção da 
Igreja Católica sob a guia do seu Bispo, 
está, também ela, chamada à conver-
são missionária. Ela é o sujeito primário 
da evangelização, enquanto é a manifes-
tação concreta da única Igreja num lugar 
da terra e, nela, «está verdadeiramente 
presente e opera a Igreja de Cristo, una, 
santa, católica e apostólica». É a Igreja 
encarnada num espaço concreto, dota-
da de todos os meios de salvação dados 
por Cristo, mas com um rosto local. A 
sua alegria de comunicar Jesus Cristo 
exprime-se tanto na sua preocupação 
por anunciá-lo noutros lugares mais ne-
cessitados, como numa constante saí-
da para as periferias do seu território ou 
para os novos âmbitos socioculturais. 
Procura estar sempre onde fazem mais 
falta a luz e a vida do Ressuscitado. [...]
31. O Bispo deve favorecer sempre a 
comunhão missionária na sua Igreja dio-
cesana, seguindo o ideal das primeiras 
comunidades cristãs. Para isso, às vezes 
pôr-se-á à frente para indicar a estrada e 
sustentar a esperança do povo, outras 
vezes manter-se-á no meio de todos 
com a sua proximidade simples e mise-
ricordiosa e, em certas circunstâncias, 
deverá caminhar atrás do povo, para aju-
dar aqueles que se atrasaram e sobre-
tudo porque o próprio rebanho possui o 
olfato para encontrar novas estradas.
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PALAVRA PARA HOJE
Para te salvar
No início da primeira leitura, Jeremias 
declara: «A palavra do Senhor foi-me 
dirigida nestes termos: ‘Antes de te for-
mar no ventre materno, Eu te escolhi; 
antes que saísses do seio de tua mãe, 
Eu te consagrei e te constituí profeta en-
tre as nações’». Um destino determina-
do antecipadamente? Não, um destino 
envolvido pelo amor: «Eu estou contigo 
para te salvar». Hoje, esta palavra há de 
ser tomada por nós, para ser a nossa 
força na resposta de amor, esse amor 
que Paulo tanto exalta: «caminho de 
perfeição que ultrapassa tudo». E Jesus 
Cristo é a prova clara desse amor. Um 
amor que corre o risco de não ser cor-
respondido, como fizeram os habitantes 
de Nazaré. «Mas Jesus, passando pelo 
meio deles, seguiu o seu caminho».

PERGUNTA DA SEMANA
Qual é a minha resposta ao amor

manifestado em Jesus Cristo?

ENCERRAMENTO

ano da vida consagrada
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