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DECRETO «AD GENTES»
A ATIVIDADE MISSIONÁRIA DA IGREJA 

A Igreja enviada de Jesus Cristo
5. O Senhor Jesus [...] antes de subir ao 
Céu fundou a sua Igreja como sacramen-
to de salvação e enviou os seus Apósto-
los a todo o mundo tal qual Ele também 
tinha sido enviado pelo Pai, dando-lhes 
este mandato: «Ide, pois, fazei discípu-
los de todas as nações, batizando-as em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito San-
to, ensinando-as a cumprir tudo quanto 
vos prescrevi» (Mateus 28, 19-20). [...] 
A missão da Igreja realiza-se pois, me-
diante a atividade pela qual, obedecendo 
ao mandamento de Cristo e movida pela 
graça e pela caridade do Espírito Santo, 
ela se torna atual e plenamente presente 
a todos os seres humanos ou povos para 
os conduzir à fé, liberdade e paz de Cris-
to, não só pelo exemplo de vida e pela 
pregação mas também pelos sacramen-
tos e pelos restantes meios da graça, 
de tal forma que lhes fique bem aberto 
caminho livre e seguro para participarem 
plenamente no mistério de Cristo. [...] A 
Igreja, movida pelo Espírito Santo, deve 
seguir o mesmo caminho de Cristo: o 
caminho da pobreza, da obediência, do 
serviço e da imolação própria até à mor-
te, morte de que Ele saiu vencedor pela 
sua ressurreição.

anunciar

A ALEGRIA DO EVANGELHO!

Exortação Apostólica sobre 
o anúncio do Evangelho no mundo atual
Uma renovação eclesial inadiável [4]

32. Dado que sou chamado a viver aqui-
lo que peço aos outros, devo pensar 
também numa conversão do papado. 
Compete-me, como Bispo de Roma, 
permanecer aberto às sugestões ten-
dentes a um exercício do meu ministé-
rio que o torne mais fiel ao significado 
que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe e às 
necessidades atuais da evangelização. 
[...] Também o papado e as estruturas 
centrais da Igreja universal precisam de 
ouvir este apelo a uma conversão pas-
toral. [...] Uma centralização excessiva, 
em vez de ajudar, complica a vida da 
Igreja e a sua dinâmica missionária.
33. A pastoral em chave missionária 
exige o abandono deste cómodo critério 
pastoral: «fez-se sempre assim». Convido 
todos a serem ousados e criativos nesta 
tarefa de repensar os objetivos, as estru-
turas, o estilo e os métodos evangeliza-
dores das respetivas comunidades. Uma 
identificação dos fins, sem uma condig-
na busca comunitária dos meios para os 
alcançar, está condenada a traduzir-se 
em mera fantasia. A todos exorto a apli-
carem, com generosidade e coragem, 
as orientações deste documento, sem 
impedimentos nem receios. Importante 
é não caminhar sozinho, mas ter sempre 
em conta os irmãos e, de modo espe-
cial, a guia dos Bispos, num discerni-
mento pastoral sábio e realista.

ANO C | 7 |FEVEREIRO |2016
QUINTO DOMINGO

Isaías 6, 1-2a.3-8 | Salmo 137
1Cor 15, 1-11 | Lucas 5, 1-11

PALAVRA PARA HOJE
Pescador de homens
A primeira leitura coloca-nos diante da 
transcendência divina. Isaías testemu-
nha: «Vi o Senhor [...]. À sua volta esta-
vam serafins [...] e clamavam alternada-
mente, dizendo: ‘Santo, santo, santo é o 
Senhor do Universo. A sua glória enche 
toda a terra!’». A visão atemoriza Isaías, 
sem impedir a sua disponibilidade para 
a missão profética: «Eis-me aqui: podeis 
enviar-me». Deus Santo debruça-se so-
bre a humanidade. Ele vem a nós no 
seu Filho. Jesus Cristo faz-se próximo, 
senta-se num barco para ensinar a mul-
tidão. É com esta proximidade que cha-
ma Pedro a ser «pescador de homens». 
Cada vocação situa-se no mistério do 
Deus Santo revelado em Jesus Cristo e 
na sua ação na nossa vida. Paulo com-
prova-o e anuncia-o.

PERGUNTA DA SEMANA
Estou disponível para ser profeta,

discípulo missionário  
da alegria do Evangelho?

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

gerar conversão
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