
“IGREJA DE PARTICIPAÇÃO” 

 

A Igreja é a comunidade dos homens e mulheres que se decidiram a seguir 

o caminho de Jesus Cristo e testemunhar o Reino do Pai, impulsionados pelo seu 

Espírito. Ela estende a história do Senhor pelos séculos e continua, como seu 

corpo, a garantir sua presença e atuação histórica no mundo. E por ser o Corpo 

de Cristo, a Igreja assume a missão de Jesus, que não veio para ser servido, 

mas para servir. A Igreja não é o Reino, este é maior do que ela, mas ela tem a 

missão especial de anunciá-lo, porque recebeu essa missão do próprio Jesus 

como revelação que lhe foi especialmente confiada.  

A Igreja por ser composta de pessoas é santa e pecadora, em outras 

palavras, é um grupo de pessoas que está tentando viver os ensinamentos de 

Jesus. Ela ainda não está pronta, mas está a caminho do objetivo. 

Os fiéis católicos vivem num mundo caracterizado por um intenso 

pluralismo cultural, eclesial e religioso, onde são chamados a dar testemunho 

convicto da sua fé e a reconhecer a liberdade que o outro tem para expressar 

suas convicções religiosas. Não poucas vezes as diferenças religiosas se 

manifestam na própria vida familiar. Nesse contexto plural, o cristão católico é 

chamado a viver a sua missão de forma a favorecer a convivência pacífica, o 

diálogo e a cooperação entre as diferentes Igrejas e religiões.  

 

SER UMA IGREJA DA ACOLHIDA 

Na Misericórdia, ser Igreja acolhedora e hospitaleira sempre. Sejam as 

nossas comunidades espaços de acolhida fraterna, em primeiro lugar, por parte 

das pessoas que ocupam as funções de animação e liderança das mesmas, tendo 

sempre como critério de acolhida, o amor e a misericórdia, de modo que as 

pessoas sejam bem atendidas em suas necessidades, e em particular os(as) 

pobres e os excluídos(as). 



Intensificar a prática das visitas aos doentes levando mensagens de 

esperança, dando especial atenção às famílias antes e depois das celebrações 

do Batismo e Matrimônio e nos momentos de luto. 

 

ANUNCIAR E TESTEMUNHAR A BOA NOVA DE JESUS CRISTO 

Que nossa ação evangelizadora/missionária nos leve para além das 

fronteiras do espaço territorial da paróquia, ao encontro das pessoas, das 

famílias, de modo particular as que vivem em situações especiais. 

Despertar em todas as pastorais, movimentos, associações, organismos e 

serviços, o espírito e o ardor missionário em vista de uma Igreja verdadeira, 

rede de comunidades onde todos se sentem irmãos e irmãs, rompendo com a 

“estrutura de gavetas”. 

Proporcionar e apoiar a participação das crianças na Infância Missionária 

e envolvê-las, juntamente com seus familiares, nas atividades litúrgicas e 

eventos da comunidade. 

Envolver os jovens nas atividades paroquiais e nas comunidades, 

incentivando a criação de grupos de jovens nos quais possam fazer a 

experiência de oração e ação na comunidade. 

 

OS DESAFIOS DA PARÓQUIA 

O discípulo missionário sabe que, para efetivamente anunciar o 

Evangelho, deve conhecer bem a realidade à sua volta e nela mergulhar com o 

olhar da fé, em atitude de discernimento. 

Há paróquias que continuam a concentrar suas atividades principais na 

liturgia sacramental e nas devoções. Não há uma preocupação missionária.   



Por outro lado, muitas comunidades e paróquias desenvolvem uma 

liturgia viva e participativa; preocupam-se e atuam com os jovens; despertam 

muitos serviços e ministérios entre os leigos; têm conselho pastoral e 

conselho de assuntos econômicos. Nelas, os párocos e seus colaboradores, 

homens e mulheres, desenvolvem uma pastoral de comunhão e participação.  

 

 

CONCLUINDO: 

 

Muitas dessas recomendações/orientações nossa comunidade paroquial 

vem cumprindo, mas como já foi mencionado temos que melhorar muito para 

nos tornarmos Comunidade de Comunidades, com um foco missionário. “A 

comunidade paroquial deve passar de um modelo “conservador” para um 

modelo missionário, pois se a única coisa que fizermos for reformar edifícios, 

isto nos matará espiritualmente”. (D. Malcolm Rajith). 

 

PENSEMOS NISSO !!! 

 

“Que Maria Santíssima seja nossa intercessora, ela que foi a primeira 

missionária nos ajude a colaborar na construção do reino em direção de 

Jesus, buscando a unidade e a comunhão em torno de um só coração”  

Dom Moacyr 

 

 

 


