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DECRETO «AD GENTES»
A ATIVIDADE MISSIONÁRIA DA IGREJA 

Missão do Filho
3. Este desígnio universal de Deus para 
a salvação do género humano realiza-se 
não somente dum modo quase secre-
to na mente humana, ou por esforços, 
ainda que religiosos, pelos quais os se-
res humanos de mil maneiras buscam a 
Deus a ver se conseguem chegar até Ele 
ou encontrá-l’O, embora Ele não esteja 
longe de cada um de nós; com efeito, 
estes esforços precisam de ser ilumina-
dos e purificados, embora, por benigna 
determinação da providência de Deus, 
possam algumas vezes ser considerados 
como pedagogia ou preparação evangéli-
ca para o Deus verdadeiro. Para estabele-
cer a paz ou a comunhão com Ele e uma 
sociedade fraterna entre os seres huma-
nos, apesar de pecadores, Deus deter-
minou entrar de modo novo e definitivo 
na história humana, enviando o seu Filho 
na nossa carne para, por Ele, arrancar os 
homens e mulheres ao poder das trevas 
e de satanás e n’Ele reconciliar o mundo 
consigo. Constituiu, portanto, herdeiro de 
todas as coisas Aquele por quem fizera 
tudo, para n’Ele tudo restaurar. Cristo 
Jesus, de facto, foi enviado ao mundo 
como verdadeiro mediador entre Deus e 
a humanidade.

anunciar

A ALEGRIA DO EVANGELHO!

Exortação Apostólica sobre 
o anúncio do Evangelho no mundo atual
Uma renovação eclesial inadiável [1]

27. Sonho com uma opção missionária 
capaz de transformar tudo, para que os 
costumes, os estilos, os horários, a lin-
guagem e toda a estrutura eclesial se 
tornem um canal proporcionado mais 
à evangelização do mundo atual que à 
autopreservação. A reforma das estru-
turas, que a conversão pastoral exige, 
só se pode entender neste sentido: fa-
zer com que todas elas se tornem mais 
missionárias, que a pastoral ordinária 
em todas as suas instâncias seja mais 
comunicativa e aberta, que coloque os 
agentes pastorais em atitude constante 
de «saída» e, assim, favoreça a resposta 
positiva de todos aqueles a quem Jesus 
oferece a sua amizade. [...] «Toda a re-
novação na Igreja há de ter como alvo a 
missão, para não cair vítima duma espé-
cie de introversão eclesial». [...]
29. As instituições eclesiais [...] são 
uma riqueza da Igreja que o Espírito sus-
cita para evangelizar todos os ambientes 
e setores. Trazem um novo ardor evan-
gelizador e uma capacidade de diálogo 
com o mundo que renovam a Igreja. 
Mas é muito salutar que não percam o 
contacto com a realidade muito rica da 
paróquia e que se integrem na pastoral 
orgânica da Igreja particular. Esta integra-
ção evitará que fiquem só com uma par-
te do Evangelho e da Igreja, ou que se 
transformem em nómades sem raízes.
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PALAVRA PARA HOJE
Fazei tudo o que Ele vos disser
As Bodas de Caná são também uma 
porta que Jesus Cristo atravessa quan-
do chega a sua hora e realiza o primei-
ro sinal. «E estava lá a Mãe de Jesus». 
Ouvimo-la pedir ao Filho e depois dizer 
aos serventes: «Fazei tudo o que Ele vos 
disser». E a água será transformada em 
vinho. O primeiro sinal é também o pri-
meiro anúncio da refeição em que Je-
sus Cristo quis reunir todos os crentes e 
em que o Espírito reparte os seus dons. 
Jesus Cristo «manifestou a sua glória e 
os discípulos acreditaram n’Ele». Bem-
-aventurada a mulher que acreditou an-
tes dessa manifestação! Bem-aventura-
dos somos nós quando nos apoiamos 
na sua fé e nos abrimos como ela aos 
dons da graça, às portas da Semana de 
oração pela unidade dos cristãos.

PERGUNTA DA SEMANA
Acredito em Jesus Cristo, 

quero gerar fé?

UNIDADE DOS CRISTÃOS

chamados a proclamar 
os feitos do senhor
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