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OS SETE PASSOS DA CAMINHADA MISSIONÁRIA
para organizar uma
animação missionária
séria, eficaz e
programada.
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1
Constituir o Grupo

de Animação
Missionária (GAM)

Grupo = núcleo que
se reúne
para

Rezar
Discutir
Refletir
Planejar
Trabalhar
Avaliar

ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA é coisa
muito séria, urgente e necessária.

2

Trabalhar
com as

Pastorais

O GAM articula um
trabalho em conjunto
com as outras pasto-
rais e grupos da co-
munidade.

A DM está inserida na Pastoral
Orgânica da Igreja Particular.
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3

Educar à
mundialidade

Fazer com que a comunidade des-
cubra e assuma sua vocação e res-
ponsabilidade missionária universal
frente aos desafios de hoje

Promover uma intensa educação à
mundialidade para que todos se sin-
tam em comunhão com as angústi-
as e as esperanças de todos os po-
vos da terra e cooperem com:

- orações
- gestos de solidariedade

Para que haja PAZ, JUSTIÇA,
SOLIDARIEDADE e VIDA PLENA

PARA TODOS!
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Formar
cristãos

planetários

O GAM exerce uma função
pedagógico-educativa no
contexto da comunidade
eclesial. Não faz, mas educa,
motiva e forma.
DESAFIOS:

inserir a animação missio-
nária na pastoral ordinária
da Igreja local.

gerar processos de forma-
ção missionária mais profun-
dos.

“missão universal”
Entender bem “missão ad gentes”

“missão além-fronteiras”

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
organizar palestras ou cursos sobre os
vários temas missionários e planetários;
promover atividades culturais nas
escolas e nas associações de educação
à mundialidade;
convidar a comunidade para momentos
de oração, reflexão e espiritualidade
missionária;
realizar congressos missionários com a
juventude;
criar o grupo da infância missionária;
Outros...
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Informar
sobre o mundo.

Só se ama aquilo que se conhece.
O que não se ama não desperta o desejo

de sacrifício e de entrega.
Grande desafio do GAM:

educar à mundialidade as nossas Igrejas.

INICIATIVAS CONCRETAS
divulgar a imprensa
missionária.
entrar e trabalhar
na Internet.
coletar e propor vídeos,
filmes e documentários
internacionais.
organizar o mês de outubro
e o DIA MUNDIAL das MISSÕES com
exposições e eventos sobre outros
países e continentes.
realizar semanas dos POVOS INDÍGENAS

MIGRANTES
NEGROS
OUTROS...

promover contatos com
missionários além-fronteiras
que trabalham na África,
Ásia...
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Sensíveis a todos os ventosSensíveis a todos os ventosSensíveis a todos os ventosSensíveis a todos os ventosSensíveis a todos os ventos
e sob todos os céuse sob todos os céuse sob todos os céuse sob todos os céuse sob todos os céus
poetas nunca cantemospoetas nunca cantemospoetas nunca cantemospoetas nunca cantemospoetas nunca cantemos
a vida de um mesmo povoa vida de um mesmo povoa vida de um mesmo povoa vida de um mesmo povoa vida de um mesmo povo
nem a flor de um só jardim...nem a flor de um só jardim...nem a flor de um só jardim...nem a flor de um só jardim...nem a flor de um só jardim...
Que sejam todos os povosQue sejam todos os povosQue sejam todos os povosQue sejam todos os povosQue sejam todos os povos
e todos os jardins nossose todos os jardins nossose todos os jardins nossose todos os jardins nossose todos os jardins nossos

León FelipeLeón FelipeLeón FelipeLeón FelipeLeón Felipe

Pela tradição do AT e pela expectativa
do Messias é compreensível que Jesus,
inicialmente, se dirija a Israel. Sua
MISSÃO, porém, não se limita à região
da Galiléia, pois seu projeto missionário
destina-se a ultrapassar as fronteiras
de Israel: “Devo anunciar a BOA NOVA
também em outros lugares, pois foi
para isso que eu vim”. (Mc. 1,38)
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4

Inserir-se no
mundo dos

pobres

A opção pelos pobres torna-se em Jesus
o distintivo de sua MISSÃO (Mt 11,4): o
pobre é o lugar social onde Jesus se
coloca para realizar a Missão.
O verdadeiro missionário(a) é aquele que
passou pela experiência dos empobre-
cidos e excluídos. (Puebla 1147)
Ponto central da inserção é o testemu-
nho da pobreza de Cristo através de três
fatores:
- estar fisicamente no meio dos pobres;
- repartir com eles os bens;
- solidarizar-se e comprometer-se com

eles e por eles.

Os pobres nos evangelizam e nos enviam.
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5

Cooperar
com a missão

universal

Dimensão espiritual – de FÉ:
explicita-se na oração e no sacrifício. É
uma cooperação que precede, fecunda e
acompanha a ação dos missionários.
Dimensão econômica – da caridade. O
gesto da doação expressa uma profunda
atitude de entrega, de generosidade e
compromisso concreto com a causa
missionária. É sinal claro e distinto de
partilha com a luta de outras comunidade
e manifesta uma intensa comunhão com
a universalidade da Igreja.
Dimensão da doação pessoal
- da ESPERANÇA.
“América Latina: o continente da espe-
rança missionária” (João Paulo II).
A contribuição latino americana ao cha-
mado missionário universal, é aguardada
com expectativa e vibração.

Três são as dimensões da
cooperação missionária:

ESPIRITUAL

ECONÔMICA

DOAÇÃO PESSOAL

1)

2)

3)
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O grupo de animação
missionária é constituído
por pessoas que vivem
profundamente sua vocação
alimentada por uma
MÍSTICA e ESPIRITUALI-
DADE MISSIONÁRIA:
testemunhando através da
leitura orante da palavra de
Deus, da informação sobre
o mundo e de uma vida
coerente, sóbria e comu-
nitária;
servindo aos outros com
muita dedicação, sobretudo
os mais pobres e neces-
sitados, participando ativa-
mente da ação pela cida-
dania;
dialogando com todos na
comunidade, com os Irmãos
de outras de Igrejas, com os
irmãos de outras religiões,
com os que não crêem em
Deus;

anunciando gra-
tuitamente Jesus
Cristo, sempre pron-
tos a dar razão de
sua esperança à-
quele que a pede a
vocês.

6

Favorecer o
desenvolvimento

de uma
espiritualidade

e mística
missionária

(1 Pd 3,15)



Os Sete Passos – Elaboração: CNBB – Dimensão Missionária e POM – Direitos Reservados
Pedidos: POM – Tel. (061) 340-4494 – E-mail: pom@pom.org.br

10

7

Articular-se
com os

organismo de
Animação

Missionária

A animação missionária,
apesar de representar uma
novidade para muitos, toda
uma estrutura há décadas
está cumprindo uma cami-
nhada.
Não tem sentido, portanto,
trabalhar sozinho. É preci-
so articular-se com as pro-
postas e as linhas dos or-
ganismos de animação
missionária já existentes
como expressão de comu-
nhão com a Igreja mis-
sionária:

1 - Dimensão Missionária, ou linha 2, da CNBB.
2 - Conselhos Missionários COMIPA

COMIDI
COMIRE
COMINA

3 - Institutos Missionários.
4 - Meios de Comunicação Missionária
5 - Grupo de Articulação de Missionários Leigos.
6 - GRAM - Grupo de Reflexão e Animação

Missionária CRB.
7 - Pontifícias Obras Missionárias

Pontifícia Obra da Propagação da Fé.
Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo.
Pontifícia Obra da Infância Missionária.
Pontifícia Obra da União Missionária.


