
 
 

1º Encontro 

5 e 10 Novembro 2018 

 

A IGREJA É MISSIONÁRIA POR NATUREZA 
(AG 2) 

 

Recuperar a nossa identidade e a nossa missão 
 

• A nossa grande crise é uma crise de identidade: esquecemo-nos 

de quem somos e do que somos chamados a fazer enquanto 

Igreja. 

• Não é a Igreja que tem uma missão, mas é a Missão que tem 

uma Igreja.  

• Lamentamos a tragédia da perda da fé, da secularização, das 

igrejas fechadas e por aí adiante, mas não nos decidimos a pegar 

nos remos e remar. 

 

1. A Missão 
 

• Então, se existimos para a Missão, qual é a Missão da Igreja? Para 

responder a esta questão, temos de olhar para os últimos versí-

culos de São Mateus, a passagem conhecida como ‘o envio em 

missão’. Os discípulos hesitantes recebem esta ordem: «19Ide, 



pois, fazei discípulos de todos os povos, baptizando-os em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 20ensinando-os a cumprir 

tudo quanto vos tenho mandado.» (Mt 28) 

 

• As traduções variam ligeiramente, mas o que é inegável é que 

Jesus confia quatro missões à sua Igreja nascente: ide, fazei, bap-

tizai e ensinai. São quatro verbos, mas há um que é o centro gra-

matical da frase e o seu centro teológico. E é o verbo ‘FAZER’: 

‘fazer discípulos’. Esta missão é o coração do envio em missão e 

à sua volta que todos os outros aspectos missionários da Igreja 

se articulam: ir, baptizar, ensinar. 

 

2. Fazer discípulos 
 

• Que queremos dizer com ‘fazer discípulos’? O termo ‘discípulo’ é 

tão importante no chamamento de Jesus que devemos saber o 

seu significado. Significa ‘aprender’. Ser discípulo de Jesus é, por-

tanto, ser aprendiz, é comprometer-se num estudo contínuo de 

e sobre Jesus, o Mestre, Jesus, o ensinante/ensinador. Discípulo 

sugere que o processo de aprendizagem não é aleatório, mas 

intencional e regulado. Tornar-se discípulo é comprometer-se 

num processo de crescimento. 

 

3. Como fazer discípulos? 
 

• Se um discípulo é um aprendiz que deseja ardentemente crescer 

e que está ávido de conhecimentos, como fazer? Ser encontrado 

e encontrar-se com JESUS: é Ele o Evangelho, a Boa Nova. Ele é o 

Caminho, a Verdade e a Vida. «Ao início do ser cristão, não há 

uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um 

acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo hori-

zonte e, desta forma, o rumo decisivo.” (DCE,1) 



4. De discípulos a apóstolos 
 

• No entanto, ser uma Igreja de discípulos representa apenas uma 

parte da nossa missão. Esta Igreja de discípulos deve ‘ir’ e ‘fazer 

discípulos’ de todas as nações, de todas as pessoas.  

 

• Os discípulos têm, portanto, de tornar-se apóstolos. É por isso e 

para isso que estamos aqui: para sermos discípulos e nos dei-

xarmos enviar tornando-nos apóstolos. 

 

5. Algumas conclusões, desde já 
 

• Uma das coisas importantes que devemos saber acerca da Igreja 

é que a Igreja não tem uma razão última e definitiva de ser! 

 

• O objectivo da Igreja é antes fazer referência para lá de si 

mesma, ser uma comunidade que proclama, vive e dá testemu-

nho do reinado de Deus. A Igreja não caminha para si mesma, 

para se tornar grande, mas para o Reino. Ao fazer assim, a Igreja 

partilha e continua, pelo poder do Espírito de Deus, a obra do 

seu Senhor, Jesus Cristo. «Como evangelizador, Cristo anuncia 

em primeiro lugar um reino, o reino de Deus, de tal maneira im-

portante que, em comparação com ele, tudo o mais passa a ser 

"o resto", que é "dado por acréscimo". Só o reino, por conse-

guinte, é absoluto, e faz com que se torne relativo tudo o mais 

que não se identifica com ele.» (EN 8) 

 

• A Missão – ou Evangelização – é um processo complexo e dinâ-

mico através do qual a Igreja, só pela força do seu divino Mestre, 

“procura converter ao mesmo tempo a consciência pessoal e co-

letiva dos homens, a atividade em que eles se aplicam, e a vida 

e o meio concreto que lhes são próprios”. (EN 18) 



Como? 
 

• Em primeiro lugar, “esta Boa Nova há-de ser proclamada, antes 

de mais, pelo testemunho”. (EN 21) 

 

• Em segundo lugar, “não haverá nunca evangelização verdadeira 

se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o mistério 

de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem anunciados”. (EN 

22) 

 

• Em terceiro, a Missão é comunitária, melhor, eclesial: faz-se em 

nome da comunidade cristã e conduz à incorporação nessa co-

munidade. “Uma tal adesão, que não pode permanecer abstrata 

e desencarnada, manifesta-se concretamente por uma entrada 

visível numa comunidade de fiéis. (…) Assim, aqueles cuja vida se 

transformou ingressam, portanto, numa comunidade que tam-

bém ela própria é sinal da transformação e sinal da novidade de 

vida: é a Igreja, sacramento visível da salvação. Mas, a entrada 

na comunidade eclesial, por sua vez, há de exprimir-se através 

de muitos outros sinais, que prolongam e desenvolvem o sinal 

da Igreja. No dinamismo da evangelização, aquele que acolhe o 

Evangelho como Palavra que salva, normalmente, o traduz de-

pois nestas atitudes sacramentais: adesão à Igreja, aceitação dos 

sacramentos que manifestam e sustentam essa adesão, pela 

graça que eles conferem”. (EN 23) 

 


