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Resumo do Documento do Papa a Alegria do Evangelho 

 

Capítulo I: A transformação missionária da Igreja. 

Uma Igreja em Saída:  

Não ficar somente na igreja, sair evangelizando, assim como aconteceu com Moisés, Jeremias e Abraão.  

Pastoral em Conversão:  

O papa pede que não somente os leigos saiam, mas também a cúpula a estrutura eclesial.  

A igreja tem que ser mais atuante na sociedade de hoje, e estar em perpetua mudança.  

As comunidades de base renovam o ardor missionário. 

O papa pede para os administradores da igreja serem ousados e criativos nas suas respectivas comunidades.  

A Partir Do Coração Do Evangelho:  

Com a velocidade das comunicações e a seleção interessada dos conteúdos feitos pelos mass-media, a 

mensagem que anunciamos corre o risco de aparecer mutilada e reduzida a alguns dos seus aspectos 

secundários.  

Temos que ser realistas e não ter como certo que nossos interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo 

que dizemos ou que eles podem relacionar nosso discurso com o núcleo essencial do evangelho que lhe confere 

sentido, beleza e fascínio.  

Quando assumimos um objetivo pastoral e um estilo missionário, temos que incluir todos sem exceções.  

O anuncio tem que se concentrar no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo 

tempo, mais necessário.  

Todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé, mas algumas 

são mais importantes por exprimir mais diretamente o coração do evangelho segundo a Evangelli Gaudium (A 

Alegria do Evangelho). Neste núcleo fundamental, o que sobressai é a beleza do amor salvífico de Deus 

manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado. A ordem e a hierarquia foram confirmadas no Concilio 

Vaticano 2º afirmou que “existe uma ordem” ou uma “hierarquia” das verdades da doutrina católica, já que o 

nexo delas com o fundamento da fé cristã são diferentes.  

Segundo São Tomás de Aquino ensinava que, também na mensagem moral da Igreja, há uma hierarquia nas 

virtudes e ações que delas procedem. Aqui o que conta é, antes de mais nada, “ a fé que atua pelo amor” (GL 

5,6).  
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As obras de amor ao próximo são a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito; “O 

elemento principal da nova lei é a graça do Espírito Santo, que se manifesta através da fé que opera pelo amor. 

È o elemento principal da nova lei. A misericórdia é a maior de todas as virtudes.  

Isto é incumbência de quem é superior: é por isso que se diz que é próprio de Deus usar de misericórdia.  

Deve-se dizer que no anuncio do evangelho é necessário que haja uma proporção adequada.  

Um exemplo quando o pároco, durante um ano litúrgico, fala dez vezes sobre a temperança e apenas duas ou 

três vezes sobre caridade ou sobre a justiça, gera-se uma desproporção encobrindo aquelas virtudes que 

deveriam estar na pregação e na catequese.  

O evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e 

saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. 

A missão que se encarna nas limitações humanas:  

A Igreja tem necessidade de evoluir na interpretação da palavra e na compreensão da verdade.  

As tarefas dos exegetas, teólogos e das outras ciências ajuda a Igreja no cumprimento da missão.  

Se houver harmonia entre as diversas linhas de pensamento filosófico, teológico e pastoral, haverá crescimento 

para a Igreja, no que diz respeito à compreensão da melhor forma de comunicar o Evangelho, á medida que a 

sociedade muda.  

 Ao fazer uma pregação numa linguagem não compreendida pelos fiéis pode-se passar-lhes um falso deus ou 

um ideal humano que não é cristão. Dessa forma seremos fiéis á formulação, mas não teremos passado a 

substância. 

Apesar da busca pela melhor forma de expressão sempre haverá dificuldade em tornar os ensinamentos da 

Igreja compreensíveis e apreciado por todos. A fé conserva sempre um aspecto de cruz, por isso a 

evangelização deve despertar a adesão do coração com a proximidade, o amor e o testemunho. 

A Igreja deve estar sempre pronta a se rever, tendo em vista que ela pode ter costumes próprios, não 

diretamente ligados ao Evangelho e que já não prestam mais o mesmo serviço evangelizador. 

O confessionário não deve ser um lugar de tortura, mas de misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o 

bem possível. 

O compromisso de evangelizar se move entre as limitações da linguagem e das circunstâncias. 

Um coração missionário esta consciente destas limitações. Sabe que deve crescer na compreensão e nos 

obstáculos do Espírito, não renuncia o bem ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. 

Uma mãe de coração aberto: 

A Igreja deve ter as portas abertas para acolher a todos, necessitados ou não. 
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Nem mesmo as portas dos sacramentos devem se fechar por razão qualquer. Isto vale para o Batismo, que é a 

porta de entrada e deve valer para a Eucaristia que não deve ser um prêmio para os perfeitos, mas um remédio e 

alimento para os fracos. 

Devemos ser facilitadores da graça e não controladores dela. 

No entanto os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. 

Quando lemos o Evangelho encontramos uma orientação muito clara, sobretudo aqueles que muitas vezes são 

desprezados e esquecidos. Não deve existir duvidas nem explicações que debilitem esta mensagem clara. 

A evangelização é dirigida gratuitamente aos pobres e aos doentes é sinal do reino de que Jesus veio trazer. 

Saiamos, para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui, para toda a Igreja, aquilo que muitas vezes 

disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires: prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter 

saído pelas estradas a uma Igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar ás próprias 

seguranças. Não queira uma Igreja em ser o centro, e que acaba presa num emaranhado de obsessões e 

procedimentos. 

Essa inquietude é dessas pessoas que não conseguem viver a luz do Evangelho e a amizade de Jesus, sem uma 

comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. 

 

Comunidade Matriz Sant’Ana 
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Capitulo II – Na crise do compromisso Comunitário 

 

É muito bom o progresso, mas seria melhor se fosse para todos. É inaceitável que muitos vivam com tantas 

dificuldades, e embora a tecnologia e a ciência tenham avançado tanto, o ser humano foi ficando para traz.  

Somente quem tem poder consegue sobreviver com dignidade e para os demais, resta lutar mais e mais para um 

dia alcançar o progresso. 

Hoje em dia, o noticiário econômico tem mais valor do que a realidade que vivemos. A economia deixa de fora 

pessoas, regiões inteiras de um país, pois não traz lucros para a sociedade. Os idosos são exemplo de exclusão 

social, assim como os moradores de rua e favelados, que nem são contados economicamente, são deixados de 

lado e para eles não existe uma perspectiva econômica. 

A globalização e o progresso nos tornou uma sociedade insensível, que pouco se importa com o sofrimento de 

quem é excluído. 

-O Papa pede para que estudemos os sinais dos tempos.  

-A relação que temos com o dinheiro é mais importante do que o relacionamento interpessoal. 

O dinheiro é mais importante ter mais que o ser, cultura do descartável, desafios do mundo atual, mas não fala 

como vai solucionar uma das causas da idolatria ao dinheiro na sociedade.  

O dinheiro deve servir e governar. 

-Os países mais pobres tem uma política de tudo normal. 

Meios de comunicação são usados para maquiar os problemas do mundo. 

A burocracia e falta de acolhimento. 

A família está passando por uma crise de valores, os sacramentos matrimoniais virou um negócio. 

A igreja ainda é uma instituição credível, e a burocracia da Igreja afasta algumas pessoas que não se adequam a 

doutrina da mesma. 

O que o Papa quer, é que refletimos e contaminemos uns aos outros. 

Como agentes tentamos fazer o melhor possível, quando chega alguém que sabe mais e joga um balde de agua 

fria. 

A pessoa vive uma vida conforto de bem estar e não se importam mais com os outros. É importante fazer um 

corpo a corpo e valorização das devoções populares. Não ficar presos a burocracia da Igreja. 

Na igreja, inveja, intriga no mundo todo existe, mas que ajamos com amor.  

Estamos no mesmo barco e vamos ao mesmo porto. 
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O Papa recolhe o papel da mulher na Igreja “Maria é mais importante que os bispos da Igreja”. 

Os jovens e os idosos são muito importantes na Igreja. Os idosos com a experiência e os jovens com o 

entusiasmo. 

 

Comunidade Santa Teresinha 
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Capítulo III – O Anúncio do Evangelho 

 

 

“Ser igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o grande projeto de amor do Pai. Isto implica ser o 

fermento de Deus no meio da humanidade, quer dizer anunciar e levar a salvação de Deus a nosso mundo, que 

muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem, dêem esperança e novo vigor para o 

caminho. A Igreja dever ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, 

perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do evangelho”. 

A Igreja deseja viver uma profunda renovação missionária, há uma forma de pregação que nos compete a todos 

como tarefa diária: é cada um levar o Evangelho as pessoas com quem se encontra, tanto aos íntimos como aos 

desconhecidos.  

Deus atrai-nos para unir a si. Envia o seu Espírito aos nossos corações para nos fazer filhos, para nos 

transformar e tornar capazes de responder com a nossa vida ao seu Amor.  

Pessoas de toda a terra cada um dos quais tem a sua cultura própria. Cada povo na sua evolução histórica 

desenvolve a própria cultura com legitima autonomia Isto se deve ao fato de que a pessoa humana, “por sua 

natureza, referência absolutamente da vida social”. 

Cada ser humano precisa sempre mais de Cristo, e a evangelização.  Não deveria deixar que alguém se contente 

com pouco, mas possa dizer plena verdade. 

Devemos procurar simultaneamente uma formação melhor, um aprofundamento mais claro do evangelho. 

O encontro catequético é anúncio do Evangelho. 

 

Comunidade São José Operário 
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Capítulo IV – A Dimensão social da Evangelização 
 

O amor de Deus por nós é sem limites e este amor abrange todas as criaturas, o anúncio do evangelho nos 

convida a deixar-nos ser amados por Deus. 

Devemos viver o evangelho com entusiasmo, sentir-se fascinado por este anúncio sair de nós mesmos e ir ao 

encontro do outro, a caridade é o caminho que nos leva a este encontro de fraternidade e de justiça.Este anúncio 

não deve ser resumido apenas em pequenos gestos pessoais, em favor de alguns necessitados, esta experiência 

do anúncio do evangelho tende a provocar mudanças sociais, que permite igualdade para todos. 

A tarefa da evangelização, exige uma promoção integral do ser humano e a conversão cristã exige que revemos 

tudo o que diz respeitoà ordem social do bem comum de todos os povos. 

Todos os cristãos são chamados a construção de um mundo melhor e esta construção se dá no empenho, no 

esforço de todas as igrejas e comunidades eclesiais, tanto na reflexão doutrinal quanto na prática.     

Cristo se fez pobre para aproximar dos mais necessitados da sociedade, a missão de cada cristão e de cada 

comunidade é a preocupação constante para com o desenvolvimento integral desta parte da sociedade, por isso 

provem ser indispensável estarmos atentos a súplica do pobre e os auxiliar em suas necessidades. 

Nas escrituras há o relato de passagens nas quais Deus ouve o chamado dos pobres, como no sofrimento dos 

filhos de Israel no Egito diante da soberba do faraó e através deste clamor Deus enviou lhes um salvador. Fica 

claro a importância de estarmos atentos ao clamor dos necessitados e prontamente socorrê-los. Ignorar a esse 

chamado é não viver como cristão deixando de viver o propósito de Deus influenciando diretamente na nossa 

relação como Deus. 

Esta missão de socorrer aos mais pobres requer esforços mútuos, envolvendo a cooperação de todos 

(sociedade/sistema), a fim de solucionar as causas estruturais da pobreza promovendo-os ao desenvolvimento 

integral em atitudes simples e contínuas, dando um significado mais amplo na palavra solidariedade, como não 

sendo interpretado por apenas alguns gestos de generosidade casual, mas sim como ações continuadas 

priorizando a vida. 

A solidariedade é uma ligação mútua, uma reação espontânea de quem reconhece a função social da 

propriedade, é preciso repetir que os mais favorecidos devem renunciar, colocando seus bens a serviço dos 

outros. O planeta é de todos e para toda a humanidade, a solidariedade deve abranger a todos os povos 

permitindo que todas as pessoas sirvam dignamente, independente da região/lugar onde tenha nascido. 

Jesus desde o princípio teve uma ligação forte com o ser pobre, uma coisa é ser pobre a outra é a pobreza. Jesus 

no contexto histórico foi pobre ele nasceu em uma família pobre morreu na cruz e todo tempo sua mãe uma 
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mulher simples humilde faz referência a pobreza, quando Jesus foi apresentado no templo segundo o rito 

judaico a oferenda de seus pais foram também muito pobre. Quando ele vai anunciar o reino a primeira coisa 

que ele fala é “abençoado os pobres porque deles é o reino dos céus”, mais ainda “o espírito do Senhor está 

sobre mim, porque me pediu para anunciar a boa nova aos pobres”. 

A missão de Jesus é muito forte com os pobres e ele ajuda-os pois ocupa um lugar importante no coração de 

Deus. A igreja tem que seguir o exemplo de Jesus fazer uma opção, pois quando Ele começa sua missão quem o 

segue são os pobres, os doentes, a igreja precisa ter uma unção forte com os necessitados e manifestar sua 

misericórdia entre todos, essa é uma preferência que Deus tem, segundo os relatos e o qual acreditamos. 

Deus com um coração misericordioso acolhedor dos pobres, tanto se fez para estar no meio deles e também 

com seu Espírito ungido para anunciar a boa nova do evangelho.  Também os cristãos são chamados a possuir o 

mesmo sentimento que está em Cristo Jesus. A igreja que anuncia o evangelho, deve se colocar à disposição 

para ajudar os pobres, sofredores, fazendo assim a diferença de uma sociedade que é individualista e 

mesquinha, dar atenção e ajudá-los, em suas várias necessidadesé verdadeiramentepreocupar-se com o 

próximo. Sabe-se que a desigualdade é a raiz dos males sociais. 

Caso a administração do mundo fosse, por exemplo, a de uma casa em que tudo é comum, assegurando assim o 

bem estar de todos, a sociedade poderia assegurar também a isso.  

Jesus humilde com todo seu poder, vindo do pai preferiu estar com os sofridos, Jesus é o evangelho em pessoa e 

apontou a todos cristãos para cuidar dos mais fracos, temos além da pobreza, o irmão sem abrigo, refugiados, os 

idosos, o migrante, pessoas abandonadas, violência, mulheres torturadas e violentadas em sua essência, 

ameaçadas e como objetos, Deus pergunta a cada ser humano: onde está o teu irmão? Qualquer indivíduo 

deixado, Deus se faz presente nele. Solidarizar com esses sofredores é o propósito de um Deus amor. 

A igreja está convicta de que a vida do ser humano é de um valor inviolável em qualquer etapa do seu 

desenvolvimento. Através da fé entende-se que a violação da dignidade humana torna ofensa ao criador, na 

verdade as pessoas que estão vivendo um ato de violência, uma situação difícil, sem acompanhamento 

adequado de amparo, vê como solução é tirar a vida, entregar ao desespero, por não agüentar a pressão social e 

pessoal. E os indivíduos capazes e sustentados no amor de Deus, são chamados a apoiar, cuidar da fragilidade 

do povo indefeso. 

A dignidade da pessoa humana e o bem comum, estão por cima da tranqüilidade de alguns que não querem 

renunciar ao seu privilégio, quando esses valores são afetados é necessário a voz profética entre os homens. 

Conscientizar de que cidadãos fiéis é uma virtude e participação na vida política é uma obrigação moral, é um 

trabalho lento e árduo que exige querer integrar e aprender a fazê-lo até se desenvolver uma cultura do encontro 
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em uma harmonia humanizada. Cada ser humano buscando ter sua paz interior consigo e com Deus assim 

caminha para uma paz fraternal e humanizada, onde as diferenças se harmonizam dentro do projeto comum. 

Um projeto de vida com suas diferenças, mas digna de todos os seres humanos, aproximando do projeto de 

Deus. 

Diante disso, esperaro tempo certo é estar em plenitude e vencer o limite, o momento exato onde os 

acontecimentos realizam. A tensão descrita é suportada pelo sonho de realização desta plenitude, sendo difíceis 

de suportar por causa da ansiedade do hoje, do agora. Esta tensão se aprisiona entre plenitude e limite, dando 

prioridade ao tempo. 

Hoje a maior e mais densa preocupação do ser humano é como se destacar no meio social em seu 

desenvolvimento. A plenitude da existência humana, muitas vezes é banalizada por esse e outros critérios, 

evangelizar torna-se insuportavelmente complicado, pois exige do indivíduo evangelizador presença constante 

no seu objetivo maior, no seu horizonte, por vezes essa evangelização é pautada e presa a padrões que ao invés 

de unir mais os irmãos eles afastam, sendo assim, nunca chegará ao objetivo primordial que é evangelizar além 

fronteiras. 

Deve-se encarar o conflito e não perder-se nele, deixar levar pelo conflito está sujeito a perder o horizonte e o 

sentido da unidade profunda da realidade. Ficando prisioneiro, aterrorizado pelas confusões e insatisfações que 

eletraz. Aceitá-lo e suportá-lo se torna a maneira mais adequada de enfrentar o conflito amenizando assim, a 

mais tenra insatisfação sentida. Com isso, o indivíduo projeta novo rumo ao processo de transformação pessoal 

e isso requer coragem determinação, de modo que, seja possível desenvolver uma comunhão nas diferenças. 

Para isso, é importante um princípio para a construção social; a paz é o ponto fundamental, para viver e reviver 

em uma sociedade sem conflitos, mas para chegar a esse conceito o ponto principal é a pacificação do próprio 

ser interior sendo necessário desprendimento, das ameaças diárias, pois viver com coração despedaçados será 

difícil viver e construir uma verdadeira paz social. A paz é a convocação e convicção de que a unidade do 

Espírito harmoniza todas as diversidades e revela com uma espécie de pacto, através da conversão e 

reconciliação dos corações. 

A  a ia, os conceitos são para empenhar a serviços da capacitação e é uma condução e capacitação importante 

para encarar a realidade. Logo, se a  a ia for desligada da realidade, dando origem ao formalismo e 

nominalismo torna ineficazes e indefinidas as construções. 

Ter a  a ia baseada na realidade é usar da inteligência e construir pontes na construção da harmonia, do 

contrário a verdade fica maquiada e torna-se meros ouvintes manipuladores da verdade. Dentro do contexto 

religioso e políticos há os que interrogam porque eles falam, explicam, dão propostas claras e lógicas e mesmo 
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assim não encontram seguidores, bem se vê é que não colocam firmeza e muito menos confiança naquilo que 

estão pregando, ou seja, estão presos no puro idealismo reduzindo a política e a fé retoricamente, ou ainda 

esqueceram a humildade/simplicidade dos fatos e consumiram focando apenas em uma racionalidade alheia as 

pessoas.  

Sendo a palavra superior a  a ia, ela tem força no que for dito. Lembremos da encarnação que é o foco deste 

princípio. “Reconheceis que o Espírito é Deus, por isto: todo o  a ia to que confessa Jesus Cristo que veio 

em carne mortal é de Deus”. Esse é o critério da palavra encarnada, o primordial para a evangelização. Se tudo 

não for feito ou falado com firmeza e concretizada na realidade, focado na convicção e no testemunho apenas 

ficar no idealismo, no exterior, na beleza externa das ações não haverá nenhum ser humano que acreditará nas 

palavras. A história da salvação baseia-se em viver o evangelho incorporá-lo e transmiti-lo aos povos, sem 

pretensão de inventar ou elaborar pensamentos fora do que está cultuado desde os primórdios da igreja fazer 

fecundar a palavra, na justiça, paz, caridade, responsabilidade e amor. Não por em prática o evangelho, a 

palavra é permanecer na ilusão e formar castelos de areia, ficar aprisionados na pura  a ia e aos poucos ir se 

acabando degenera, perde o foco, o dinamismo e os frutos torna-se estéril à vida do evangelho. 

O relato do que torna tenso o indivíduo é a prisão na mesmice, preso aos “fogos de artifícios” ao que é 

metódico, no que é passageiro, tornando pessoas programadas a espera de aplausos, incapazes de ir ao encontro 

do novo, sair da rotina diária dos padrões programados e superar a discrepância da realidade, incapazes de 

apreciar a beleza que Deus deixou e espalhar além fronteiras, mas acaba achando e acomodando com o que é 

mais fácil, ficar preso a parte do que lançar-se ao todo. 

Transcender é ir além do que está programado é viver ilimitados, o todo é mais do que a parte é não se prender 

a particularidades, é enxergar, alargar os olhos, reconhecer, a necessidade abrangente e atentar em atender um 

todo. Conhecer e reconhecer a si mesmo é de fundamental importância para ir além do humano, mergulhar nas 

raízes, na história das pessoas, do lugar, e infiltrar no conceito do Dom de Deus. Envolver-se no pequeno, no 

que está próximo, mas com perspectiva de crescimento e visão ampla de maneira que as pessoas envolvidas não 

esconda sua identidade. E se transforma em indivíduos íntegros leais dentro de uma comunidade que estimula e 

luta pelo crescimento de um todo. 

Nesse sentido entra a parte que são as pessoas de todas as esferas sociais, intelectuais, com seus ideais, projetos, 

seus potenciais, dificuldades, culturas, erros e não pode desvencilhar e excluir ninguém e sim aproveitar o que 

cada um pode oferecer é o essencial de cada um que está a entregar e unir-se ao bem comum. A integridade do 

evangelho, a sua mística o modo, a oração, a acolhida, a fraternidade, tudo é encarnado nas pessoas através do 

evangelho que faz essa incorporação de todos. O critério de totalidade é intrínseco, “não cessará de ser boa-
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nova enquanto não for anunciado a todos”. “Fecundar e curar toda dimensão do ser humano”, quer dizer que, 

espera que todos possam unir-se a mesma mesa do Reino. “ o todo é superior a parte”. 

O diálogo fundamental na construção da paz. A igreja proclama o evangelho da paz, no entanto todos batizados 

tem a responsabilidade de ser pacificador e testemunha de uma vida reconciliada. Para isso, todos precisam ser 

esclarecidos e conhecedor ter conhecimento desse processo de justiça e paz, sair da minoria e ir apropriando a 

um sentimento coletivo, em um pacto cultural e social. 

O bem estar da sociedade diz respeito ao estado, mas para tanto é necessário humildade para ver a situação do 

povo, uma busca profunda e integral do desenvolvimento social. 

A igreja sozinha não suportaria solucionar o problema social, mas conjuntamente com as esferas específicas 

tem força suficiente para acompanhar as propostas e responder a um clamor na busca dos valores fundamentais 

para a existência humana. Dialogar-se ecumenicamente é lembrar que todos somos filhos de um mesmo pai e 

que o objetivo único é a construção do bem comum, a unidade da família, a fé e juntos caminhamos na mesma 

direção focados no rosto divino de Deus. Aprender a aceitar os outros na sua maneira diferente de ser, respeitar 

as crenças, o pensamento e o que o exprime é fundamental para exercer a paz no mundo. Nesse dialogo, atentar 

a dimensão essencial anunciar e dialogar mantendo sempre a relação com os nãos cristãos. Sempre abertos, 

firmes levar o respeito a diferentes formas de evangelizar, mas sem nenhum exibicionismo, mas com convicção 

daquilo que prega, sabe-se que nem todos os líderes religiosos são iguais, alguns políticos aproveitam dessa 

falha e subjugam os mesmos, outros ainda desprezam os ritos sagrados que surgiram no âmbito antigo de sua 

crença, desrespeitando a fé naquilo que é sagrado para um povo.  Há ainda aqueles que por um motivo ou outro 

não se prende a uma tradição religiosa, mas vive de maneira sincera a verdade, a bondade, a dignidade que é 

esperada na construção de uma convivência pacífica entre os povos. A dimensão social do anúncio do 

evangelho está baseada no encorajamento de todos os cristãos em levar a boa-nova e manifestar sempre nas 

ações o que é pronunciado, as palavras tornam vida nas atitudes daqueles que as pregam, é isso que é a 

necessidade urgente da igreja, sair dos padrões e encarar a realidade que a cerca, sem prender ao formalismo, 

mas sendo flexíveis as mudanças e adequando a elas, orientados no pronunciamento do evangelho.  

Comunidade Sagrada Família  
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Capítulo V – Evangelizadores com Espírito 

 

Os Evangelizadores é toda e qualquer pessoa que deixa o Espírito Santo, adentrar em seu coração, e 

assim ele agirá em cada um de nós, levando  a palavra de Deus como Boa Nova(anunciando). E Através do 

amor de Jesus Cristo, para com cada um de nós e que sentiremos a motivação concreta de recuperar o Espírito 

contemporâneo, e sermos depositários de um bem tão grandioso que humaniza e leva uma vida nova aos outros. 

O verdadeiro Missionário, precisa está convencido pela ação do Espírito Santo, pois assim conseguirá transmitir 

um amor infinito através a missão e do Anuncio, o qual penetra onde  mais nada pode chegar. É por intermédio 

da Missão que Jesus fica mais próximo de seu Povo e a sua entrega na cruz e u marco capaz de nós dá uma 

identidade, mas ao mesmo tempo como cristãos sentimos e presenciamos as tentações, mas temos a certeza que 

a ação missionária acenderá a chama em nosso coração. E Por intermédio do Cristo ressuscitado que nada nos 

faltará para cumprir a Missão que ele nos Confia. Muitas Vezes em algumas situações de dificuldades, nos 

sentimos desanimados e acabamos transmitindo este desânimo aos outros, mas confiantes em Deus e no seu 

Evangelho, superamos, pois temos a certeza que Deus sempre esta conosco em todas as situações, embora 

muitas vezes nos nós distanciemos dele, ele não nos abandona. O próprio Jesus pregado na Cruz, preocupou  - 

se em nos dar Maria como Nossa Mãe e Intercessora para caminharmos junto com ela e com sua Igreja. Maria e 

Chamada Mãe do Evangelho, aquela que viveu e caminhou sempre na fé, sinônimo de “Ternura e afeto” 

fazendo – se dela um modelo eclesial na atividade evangelizadora da Igreja. O Espírito Santo infunde a força 

para anunciar a novidade do Evangelho com ousadia, em voz alta em todo tempo e lugar. Jesus quer 

evangelizadores  que anuncie  a Boa nova, não só com palavras, mas sobretudo, com uma  vida transfigurada 

pela presença de Deus .Uma evangelização com espírito e muito diferente de um conjunto de tarefas vividas 

como uma obrigação pesada, que quase não se tolera ou se suporta, como  algo que contradiz as nossas próprias 

inclinações e desejos. Invoco mais uma vez o Espírito Santo, peço-lhe que venha  renovar, sacudir, impelir, a 

Igreja a uma decidida saída para fora de si mesma, a fim de evangelizar todos os povos. É preciso cultivar, 

sempre um espaço interior que dê sentido ao cristão do compromisso e a atividade, sem momentos prolongados 

de oração, de encontros orantes com a palavra, de dialogo sincero com o Senhor. È preciso rejeitar a tentação de 

uma espiritualidade intimista e individualista para evitar que os cristãos se refugiem em falsa espiritualidade. A 

Primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Deus, a nossa tristeza infinita só se cura com o 

amor infinito de Deus. Esta convicção, porém, é sustentada com a experiência pessoal, constantemente 

renovada, de saborear a sua amizade e a sua mensagem. Sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito 
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mais plena, e com ele é mais fácil encontrar o sentido para cada coisa. O Verdadeiro missionário, que nunca 

deixa de ser discípulo, sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele, sente 

Jesus vivo na tarefa missionária. Por isso, não digamos que hoje é mais difícil: é diferente. Em vez disso, 

aprendemos com os santos que nos precederam e enfrentaram as dificuldades próprias do seu tempo. A 

Primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por 

Ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais. Um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, 

de apresenta-la de torna a conhecida, que amor seria? Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, 

precisamos nos deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos. Há Um grande Estilo Mariano na 

atividade evangelizadora da Igreja. Porque sempre olhamos para Maria, voltamos acreditar na força 

revolucionará da sua Ternura. Nela vemos que a Humildade e ternura não são virtudes dos fracos, mais dos 

fortes, que não precisam maltratar os outros  para se sentir importantes.Bento XVI Disse que” Fechar os olhos 

diante do próximo, torna cegos também diante de Deus”Por Fim terminamos com a seguinte frase, Temos que 

ser Evangelizadores fascinados Por Deus, só assim podemos leva – lo até o outro”. 

Comunidade Santo André 

 


