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Característica de um mundo cada vez
mais urbano, essa cultura é marcada
pela emancipação do sujeito, a pluralidade, o avanço das novas tecnologias,
a globalização, o secularismo, o relativismo, a liquidez e o indiferentismo.

DESAFIO DA IGREJA
Transmitir integralmente a fé no
interior dessa cultura urbana, em
rápidas e profundas transformações, que experimenta forte crise
ética com relativização do sentido
do pecado!
“Os discípulos missionários são convocados a escutar, admirar e compreender a
mentalidade urbana atual, cujas marcas
são globais e, ao mesmo tempo, diversificadas e plurais” (DGAE, 32).

IGREJA SI

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
da Igreja no Brasil: 2019-2023

NODAL

Sínodo: “CAMINHAR JUNTOS”
Sinodalidade expressa o caminho de
uma comunidade. O Papa Francisco
pede que a Igreja seja sempre sinodal,
com o destaque para a participação de
todos na caminhada.

Uma Igreja sinodal é a que
ouve e valoriza os seus filhos.
Uma Igreja que caminha com
os seus. Isto supõe respeito e
discernimento em vista de sintonizar com a ação do Espírito Santo.
Mais do que uma noção técnica e
precisa, aponta para uma nova mentalidade na vida da Igreja que atinge
todos os seus membros.

Objetivo Geral
EVANGELIZAR no Brasil cada vez

mais urbano, pelo anúncio da
Palavra de Deus, formando discípulos
e discípulas de Jesus Cristo, em
comunidades eclesiais missionárias,
à luz da evangélica opção preferencial
pelos pobres, cuidando da Casa
Comum e testemunhando o
Reino de Deus rumo à plenitude.

PROJETOS DO REGIONAL
Missão Católica São Paulo VI

Localizada no país da Guiné-Bissau, na África, é
uma Missão ad gentes assumida por toda a Igreja do Paraná, desde 2014. Vários missionários,
na sua maioria leigos, já foram enviados para viver no meio do povo, partilhar de suas alegrias
e suas dores, colaborar na busca de condições
mais dignas de vida e anunciar o Evangelho.

www.cnbbs2.org.br/africa
Cada comunidade uma nova vocação
Oração de uma dezena do rosário pelas vocações
antes das missas, reuniões, encontros e todas as
vezes que nos reunirmos como Igreja.
Publicação de vídeos com o testemunho de
quem vive com alegria a sua vocação!

www.vocacoes.org
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Aprovadas durante a
40ª Assembleia do Povo de Deus
Curitiba, 20 a 22 de
setembro de 2019

www.cnbbs2.org.br
CNBB SUL 2
CNBB Regional Sul 2
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HOMILIAS
Zelar pela qualidade das homilias e reflexões da Palavra que promovam uma intimidade com Deus e relacionem a liturgia
ao testemunho de vida.

GRUPOS DE FAMÍLIA E REFLEXÃO
BÍBLICA

Pão

DOMINGO
Resgatar a centralidade do Domingo, com
a celebração da Eucaristia e da Palavra,
como dia do Senhor, da convivência, do
descanso e do lazer.

ESPIRITUALIDADE CRISTÃ
Favorecer a espiritualidade cristã do seguimento de Jesus, dos vínculos fraternos e
de uma adequada valorização da piedade
popular.

ECOLOGIA INTEGRAL

caridade

Promover processos formativos ao redor
da Palavra para o discipulado missionário.

PALAVRA

Reconhecer o protagonismo do laicato e
fortalecer as pastorais sociais e as escolas
de fé e cidadania à luz da Doutrina Social
da Igreja.

Promover iniciativas que favoreçam o cuidado da Casa Comum, visando uma Ecologia Integral.

CUIDADO E SENTIDO DA VIDA
Cuidar das periferias existenciais, em especial das pessoas que se encontram em
vulnerabilidade social ou que carecem do
sentido da vida.

FAMÍLIA E JOVENS
Priorizar ações com as famílias e os jovens,
abrindo-se para compreensões mais profundas a respeito da vida, de Deus e do ser
humano.

ESPAÇOS MISSIONÁRIOS

ação missionária

Despertar e formar, a partir de celebrações
bem preparadas, a espiritualidade litúrgica
e a consciência comprometida com o mistério celebrado.

FORMAÇÃO BÍBLICA

Utilizar o potencial dos meios de comunicação social como meio de propagação
da Palavra de Deus para que ela alcance
todas as pessoas e situações de forma
inclusiva.

DOUTRINA SOCIAL E PASTORAIS
SOCIAIS

LITURGIA

Assumir a prática da leitura Orante em
todas as nossas atividades, para o contato pessoal e comunitário com a Sagrada
Escritura.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SINODAL

“Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos,
na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações”. (At 2,42)

LEITURA ORANTE

Priorizar os grupos bíblicos, de família,
territoriais e ambientais como lugares de
experiências concretas da vida eclesial e
de relacionamentos fraternos.

igreja

Valorizar como espaços missionários e de
formação de comunidades eclesiais: hospitais, comunidades terapêuticas, escolas,
universidades, condomínios, mundo da
cultura, da ciência, presídios e outros lugares de detenção.

MISSÃO AD GENTES
Incentivar a prática do Projeto das Igrejas
Irmãs nas Dioceses e manter com vigor a
missão ad gentes São Paulo VI.

CONSELHOS MISSIONÁRIOS
Desenvolver a cultura missionária nas comunidades, fortalecendo os Conselhos e
Organismos Missionários, com especial
atenção ao Programa Missionário Nacional
2019-2023.

VISITAS MISSIONÁRIAS
Intensificar visitas missionárias que abram
os corações para ouvir o querigma e gerem
comunidades.

