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Esquema da apresentação

Um modelo missionário num mundo em mudança

EG: surgimento de um novo paradigma de missão

A opção para ministérios específicos

Relevância do carisma comboniano

O desafio do nosso tempo



"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Jesús Rojano Martinez – Cultura Actual e Pastoral Juvenil

1. Nihilismo

2. Superficialidade

3. Relativismo

4. Individualismo hedonista e narcisista

5. Crise de pertença às instituições
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Jesús Rojano Martinez – Cultura Actual e Pastoral Juvenil

6. Resfriamento da esperança messiânica e das utopias

sociais

7. Aumento da secularização

Mas… há tb traços de abertura da cultura

moderna à vivência cristã…
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Jesús Rojano Martinez – Cultura Actual e Pastoral Juvenil

Traços de abertura:

1. priveligiar e dar primazia à experiência religiosa direta

2. dimensão símbólica e religiosa liberta de preconceitos

da razão funcional

3. crítica da fé dogmática -» oportunidade para formular

uma teologia cristã mais humilde ao falar de Deus e

homem
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Jesús Rojano Martinez – Cultura Actual e Pastoral Juvenil

Traços de abertura:

4. hedonismo ajudar a voltar a valorizar a dimensão

corporal, estética e festiva do ser humano

5. interesse pelos pequenos, os diferentes e os marginais…
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Prespectivas da sociologia

= O golpe dos 5 sentidos (Kill Bill) - Zlavoj Zizek

1. saúde (virus, morte, ansiedade, stress)

2. Economia (desemprego, falências, precariedade)

3. Liberdades essenciais cortadas

4. Desigualdades social (aumento do fosso)

5. Emocional: expressão de afeto, depressão
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Prespectivas da sociologia

= Será a única ameaça sobre a humanidade? Talvez possa ser

só o começo de muitas outras…

= A resposta não pode ser o pânico mas uma eficiente

coordenação solidária global

= Os «virus digitais» passaram a um virus real

= Uma possível resposta – coordenação global diante de um

inimigo desconhecido.
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Prespectivas da sociologia–no entardecer da nossa civilização…

= A pandemia trouxe ao de cima problemas que já exitiam

= A pandemia pôs em evidência realidades que já nos

desumanizam há décadas…

= A pandemia está a obrigar-nos a uma terapia de cura de

males que afetam o mundo moderno…

= o mito da omnipotência humana caiu – Acreditavámos que

eramos invencíveis, disfrutávamos segurança mas mais frágil

do que pensávamos… - Byung Chul-Han e Gilles Lipovetski
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Prespectivas da sociologia–no entardecer da nossa civilização…

= Caiu a falsa crença de que o progresso científico e

tecnológico por si só podia impulsionar o progresso humano e

moral – Gabriel Markus

= O excesso de «positivismo» - O meu inimigo sou eu mesmo.

Exploro-me. Resultado – «a sociedade do cansaço».

Esgotamento e stress – Byung Chul-Han

= De frente à crise económica tv não estamos preparados para a

austeridade e compartir bens escasos, renunciar ao consumo
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Prespectivas da sociologia – no entardecer da nossa

civilização…

= A morte gerada pela pandemia è símbolo de «outras

mortes»

- Do optimismo desmedido no progresso ilimitado

- Do economicismo que leva a materialismo miupe

- Da concepção individualista da existência
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Propostas da sociologia/filosofia

= Necessidade de vacina contra veneno ideológico que divide

as pessoas em culturas fechadas, nacões, raças, idades,

classes sociais…

= Imprescindível uma «nova ilustração» para compreender o

perigo de seguir às cegas a ciência e a técnica sem uma ética

do encontro

= Urge promover uma tecnologia ao serviço da pessoa e não

do crescimento e desenvolvimento desmedido.
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Propostas da sociologia/filosofia

= Urge o nascimento da «eco-sofia» – sabedoria da casa

comúm – regressar terra, natureza, desenvolvimento

sustentável que respeito o meio ambiente e a vida.

= Orientar o ser humano para um novo horizonte – para um

espiritual invisivel, para uma profundidade da existência…

= Valorizar e promover os gestos simples mas essenciais que

milhões de pessoas simples promovem para o bem comum (eg.

hospitais durante a pandemia)
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança 

epocal."- Papa Francisco

Propostas da teologia

= Sinal dos tempos – outras pandemias, coexistem várias

«visões»

= Conversão

= Valores a recuperar

= Amadurecer a fé

Bruno Forte, Tomas Halik, Tolentino, Papa Francisco…
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"O que estamos a viver não é simplesmente uma época de

mudanças, mas uma mudança epocal."- Papa Francisco

Globalização, revolução digital, capitalismo financeiro neoliberal:

= Fosso crescente entre ricos / empobrecidos

= Desemprego / emprego precário

= Mudança climática e devastação
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Insustentabilidade Sistémica!



UM MODELO MISSIONÁRIO NUM MUNDO EM MUDANÇA

Pluralismo Religioso:

= tensões, fundamentalismo, 

conflitos de identidade

Secularismo:

= Materialismo

= Espiritualização

Serviço Missionário:

= O modelo do sec. XIX está 

a ter grandes dificuldades



EG:SURGIMENTO DE UM NOVO PARADIGMA DE MISSÃO

Evangelii gaudium:

= Um Igreja em saída

= Missão como paradigma de

toda a acção pastoral...

= ...e a Igreja local é o seu sujeito

= Institutos Missionários: animação da Igreja local para “sair”

= A Igreja como sacramento de comunhão com Deus e união de

toda a humanidade e criação

= ...chamados a reunir um povo e a avançar em direcção ao Reino

de Deus



EG:4 CRITÉRIOS PRINCIPAIS PARA O DISCERNIMENTO

= Chegar às periferias

= Testemunhar o kerygma

= Profecia (denuncia e construção de alternativas)

= Evangelizar culturas e inculturação do Evangelho



RELEVÂNCIA DO CARISMA COMBONIANO

Não confundamos um modelo missionário

com o carisma do Instituto!

O nosso carisma parece ter sido «feito à medida» para o novo

paradigma de missão:

= Regeneração da África com África

= Um empenho "católico", colaboração

= Fazer causa comum

= aos pés da Cruz

= A hora de Deus



A OPÇÃO POR MINISTÉRIOS ESPECÍFICOS

= Ministérios: encontro com a humanidade / Palavra / Espírito na 

história

= Ad gentes : focalização em grupos humanos

= Ponto de inserção e abordagem pastoral personalizada

= Uma pluralidade de serviços segundo uma visão e metodologia 

comuns

= Incluindo todas as dimensões (leitourgia, martyria, diakonia, 

koinonia)

= O trabalho missionário é necessariamente contextualizado e 

depende da situação de vida das pessoas



O modelo ministerial:

= concentrar-se num contexto específico

= proclamar o kerygma e o Reino de Deus

= baseado tanto nas capacidades e talentos humanos, como nos 

dons da graça

= o trabalho do Espírito

= expressão de uma comunidade cristã

= pluralidade de serviços e colaboração

NB: JPIC e Diálogo são dimensões transversais em todos os 

ministérios 



A requalificação dos nossos compromissos

Reorganização segundo as linhas ministeriais:

= prioridades pastorais específicas

Cf. prioridades Continentais:  diálogo inter-religioso, JPIC, educação, 

cuidados de saúde, Mass Media, Animação Missionária, bairros sociais (lata), 

povos indígenas, pastoralistas, migrantes & refugiados, jovens

= ministério colaborativo

= re-pensar as nossas estruturas

= reorganização das circumscrições

= reorganisação da formação



O DESAFIO DO NOSSO TEMPO

Conversão à ecologia integral

= estruturas de pecado

= crise antropológica

= 7 Objectivos ‘Laudato Si’:

- Responder ao grito dos pobres
- Responder ao grito da Terra
- Economia Ecológica
- Adopção de estilos de vida 

simples
- Educação Ecológica
- Espiritualidade ecológica
- Envolvimento comunitário e acção

participativa

"A 

interdependência 

obriga-nos a 

pensar num mundo 

com um plano 

comum"

(LS 164)



LS Action Platform

Lançamento da iniciativa: 24/05/2021

7 anos de caminho de ecologia integral

Acrescentar novos participantes todos os anos

Duplicar número de participantes em cada ano

crescimento de uma rede de comunidades ‘LS'

Atingir "massa crítica" para a

transformação radical



CONCLUSÃO

= Superação do paradigma geográfico

= métodos diversificados de evangelização (através de prioridades

Continentais)

= em comunhão com toda a Igreja (local, universal)

= um novo paradigma de missão segundo linhas ministeriais

= reconhecer os ministérios dos leigos

= Papel profético

É o kairos a abraçar:

a requalificação do nosso serviço missionário!





#1 De Solista a Maestro – o Foco

#2 De Objectivos ao Crescimento
o Desenvolvimento Pessoal

#3 de Benefícios ao preço – o Custo

#4 de Agradar pessoas a desafiar pessoas
o plano relacional

#5 de Manutenção a Criar - a Abundância

#6 de Subir escadas ao Construir escadas
a reprodução

11 mudanças no modo de pensar, actuar e liderar
John C. Maxwell, Leadershift



#7 De Comandar a Conectar – a Comunicação

#8 De Uniformidade a Diversidade de equipa
o factor melhoria

#9 de Autoridade posicional a Moral – a influência

#10 de Líderes treinados a Líderes Transformadores
o plano relacional

#11 de Carreira a Chamamento/Vocação - a Paixão

Quando começo?

11 mudanças no modo de pensar, actuar e liderar
John C. Maxwell, Leadershift



QUESTÕES POSSÍVEIS PARA REFLEXÃO FUTURA:

1. O que è que «uma Igreja em saída» quer dizer hoje para a 

Igreja portuguesa?

2. O que è que «uma Igreja em saída» quer dizer hoje para os

MCCJ em Portugal?

3. Que prioridades da Igreja local portuguesa são relevantes para 

a nossa presença ministerial ad gentes? Que pontos de contacto

podem ser estabelecidos para desenvolver e partilhar caminhos? 

cf. ministérios especificos, modelos de inserção, etc.


