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A

APRESENTAÇÃO

Arquidiocese de Mariana está fazendo um processo de elaboração do novo Projeto
Arquidiocesano de Evangelização, o PAE. O documento foi escrito por uma equipe
sugerida pelo Conselho Arquidiocesano de Pastoral (CAP) e já foi enviado para as Paróquias. O desejo é que ele seja estudado, aprofundado e enriquecido com as contribuições
das diversas comunidades, pastorais, movimentos e dimensões das Paróquias da nossa
Arquidiocese. Somente assim, o documento que será aprovado na próxima Assembleia
Arquidiocesana de Pastoral, refletirá realmente o rosto da nossa Igreja particular.
Desejosos de que o texto do novo Projeto Arquidiocesano de Pastoral (PAE) fosse conhecido também por aqueles que frequentam os grupos de reflexão, a equipe que elabora os
roteiros procurou conhecer o texto do PAE e elaborou os encontros do mês de junho, oferecendo algumas pistas para a leitura do mesmo. É importante lembrar que os encontros não
substituem a leitura do texto que foi enviado às Paróquias para ser estudo e aprofundado.
O texto do PAE foi escrito em três capítulos, seguindo a metodologia do Ver, Julgar e
Agir. Assim também, os três primeiros encontros do roteiro de reflexão deste mês também
procuram seguir esta mesma metodologia. O primeiro encontro se refere ao ver, o segundo
encontro ao julgar e o terceiro, ao agir do documento.
Aproveito a ocasião para solicitar a todos que motivem o estudo do documento nas suas
respectivas paróquias. Este estudo pode ser feito online ou em pequenos grupos, por causa
dos protocolos sanitários referentes à pandemia da Covid-19. Bom encontro para todos!

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS
Senhor nosso Deus, queremos ser continuadores da missão do Vosso Filho Jesus Cristo que,
durante sua vida terrena, quis se fazer homem como nós para nos ensinar o essencial para
a nossa vida. Ele nos mostrou o caminho da salvação e nos deixou o Evangelho. E para que
o Evangelho não ficasse parado, Ele escolheu seus discípulos e os enviou em missão, para
levar a boa nova a todas as criaturas. Hoje, estes discípulos somos nós. Por isso, vos pedimos,
Senhor, que nos dais coragem e perseverança para propagar a Palavra do vosso filho Jesus.
Não deixais que as coisas do mundo nos desviem do caminho do Evangelho. Pedimos, Senhor,
que o novo Projeto Arquidiocesano de Evangelização da nossa Arquidiocese de Mariana venha
tocar nossos corações, para que sejamos fieis à nossa missão em nossas comunidades e nos
tornemos, assim, pessoas mais comprometidas com o vosso Reino. Tudo isso vos pedimos,
ó Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
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primeiro encontro

O OLHAR DO

HTTPS://DIOCESEITAGUAI.ORG.BR/

Discípulo Missionário
Ambiente: Objetos usados em Missão: livros,
Bíblia, embornal, sandália, cópia do novo
projeto Arquidiocesano de Pastoral que pode
ser conseguido na Paróquia e etc.

1. ACOLHIDA

Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Acolhemos a todos que vieram para
participar desse momento rico de
encontro, oração e reflexão. Sintam-se à vontade para juntos refletirmos
e rezarmos os temas propostos para esse mês de junho.
CANTO | Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! / Pra fazer Tua vontade,
pra viver do teu amor. / Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me
aqui, Senhor!
O Senhor é o Pastor que me conduz. / Por caminhos nunca vistos me enviou. / Sou
chamado a ser fermento, sal e luz. / E por isso respondi: aqui estou!

2. ORAÇÃO INICIAL (página 2)
3. MOTIVAÇÃO

Dir.: À luz do novo PROJETO ARQUIDIOCESANO DE EVANGELIZAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DE MARIANA, vamos refletir sobre alguns aspectos do discípulo missionário
que são, dentre outros, indispensáveis para a vivência da vida cristã. Dessa forma,
vamos ter um primeiro contato com alguns elementos do texto do novo PAE que
está ainda em processo de estudo e aprofundamento pelas pessoas e comunidades.
Leitor 1: O método ver, julgar e agir já é muito conhecido de todos nós e muito
usado nos documentos da Igreja do Brasil e da América Latina. O texto do novo
PROJETO ARQUIDIOCESANO DE EVANGELIZAÇÃO (PAE) utiliza dessa metodologia
como caminho de aprofundamento dos temas do novo PAE. Cada missionário,
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antes de desenvolver qualquer trabalho, precisa conhecer a realidade que está a
sua frente e julgá-la à luz da Palavra de Deus.
Todos (cantando): É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!
Leitor 2: Imbuído pela Palavra de Deus, o discípulo missionário, precisa ter os
mesmos sentimentos de Cristo, para que ao perceber a realidade que o cerca e
que muitas vezes é marcada pelo sofrimento, consiga dar a ajuda que for possível,
a partir da experiência com a misericórdia de Jesus.
Todos (cantando): É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!
Leitor 3: É notório que o discípulo missionário precisa ter um coração sensível.
Somente a sensibilidade a partir da ótica cristã consegue mobilizar o missionário
para que ele tenha a coragem de descer um pouco mais, ou de curvar um pouco
mais, para ajudar o próximo, sem nenhum interesse de recompensa.
Todos (cantando): É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!
Leitor 4: Em nossos dias, o discípulo missionário precisa atentar para as várias
realidades que atentam contra a vida humana como a pandemia da Covid-19 e
suas consequências.
Leitor 1: No primeiro capítulo do Projeto Arquidiocesano de Evangelização (PAE) que
tem como título: “Contemplando a realidade com o olhar de discípulo missionário”
são apresentados os diversos desafios do contexto brasileiro atual: o crescimento
do individualismo consumista; a redução da função social do Estado; o aumento da
pobreza alimentada por um sistema social e econômico injusto, que não prioriza a
vida humana; a polarização política acompanhada pela intolerância; o descrédito
e desencanto com a política; o desenvolvimento da tecnologia e o seu mau uso; o
descuido com a saúde, a educação e o meio ambiente e etc.
Leitor 2: Do ponto de vista eclesial, o documento chama a atenção para o reflexo
da polarização política na igreja que também está dividida; o enfraquecimento do
compromisso social da fé e o novo modo da igreja se organizar com o surgimento
da pandemia e etc.
Todos (cantando): É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!

4. FATO DA VIDA

O Perfil do Discípulo Missionário: o discípulo missionário é um cristão feliz. Encontrou Jesus e foi encontrado por Ele. Cristo Jesus plenificou sua vida de sentido
e alegria. Experiência que ele renova diariamente pelo acolhimento da Palavra de
Deus, pela Eucaristia, no amor e serviço aos irmãos. Agradecido, ele se torna um
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missionário: decide compartilhar com os outros desta experiência (DAP 12, 29). O
discípulo missionário assume o estilo de vida de Jesus, o missionário do Pai: no
seu relacionamento com o Pai, com os discípulos, com os pobres e doentes, com
os pecadores e todos os excluídos. Vive a espiritualidade do seguimento de Jesus
e sabe que sua missão é continuar a missão do seu Mestre. O discípulo missionário sabe que é o Espírito Santo quem o faz uma testemunha corajosa de Cristo e
um anunciador esclarecido da Sua palavra. É o Espírito Santo que o conduz pelos
caminhos árduos e novos da missão. Por isso, busca o tempo todo ser dócil à sua
ação. O discípulo missionário ama de paixão sua comunidade e trabalha para que
toda a paróquia seja, de fato, uma rede de comunidades, o que a caracteriza como
aquilo que ela deve ser: missionária. O discípulo missionário vive em harmonia e
comunhão com o pároco, com o Bispo, com o Papa e com toda a Igreja. O discípulo missionário sabe que tudo na Igreja é serviço. Qualquer função exercida na
comunidade deve ser vista como serviço generoso em nome da fé. O discípulo
missionário participa ativamente da sua comunidade, acolhe a todos com amor
e é solidário com os que sofrem. O discípulo missionário lembra constantemente
seus irmãos que a paróquia vive em estado permanente de missão. O discípulo
missionário sabe-se enviado para tornar a sociedade mais justa, fraterna, honesta,
sem corrupção, nem exploração. O discípulo missionário reza e trabalha junto com
sua comunidade, a fim de que todos os batizados tomem consciência de que são
discípulos missionários. Ir ao encontro dos afastados é sua preocupação constante
(http://www.paroquiacoracaodejesus.org.br/2016/).

5. FATO DA BÍBLIA

Dir.: Com alegria aclamemos a Palavra de Deus, cantando:
CANTO | Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de fraternidade! Fala, Senhor!
Fala, Senhor! És luz da humanidade!
1. A tua Palavra / É fonte que corre, penetra e não morre, / não seca jamais.
2. A tua Palavra / que a terra alcança é luz, esperança / que faz caminhar.
Leitura bíblica: Mt 4, 18-22
PARA REFLETIR
1. Quais os maiores desafios enfrentados no Brasil hoje? Quais são os desafios
presentes dentro da igreja?
2. Você já se sentiu chamado por Jesus para realizar algum trabalho em sua comunidade? Qual foi a sua resposta?
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6. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO

Quais mudanças de vida precisamos fazer para seguir o chamado de Jesus?

7. GESTO CONCRETO

Mobilizar sua Paróquia, seu grupo de pastoral ou seu movimento para conhecer
o texto-mártir do PROJETO ARQUIDIOCESANO DE EVANGELIZAÇÃO (PAE). O texto
completo pode ser solicitado na sua paróquia ou no Centro de Pastoral da Arquidiocese.

8. ORAÇÃO FINAL

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

9. AVISOS E DESPEDIDA
CANTO | O Deus que me criou me quis e consagrou para anunciar o seu amor.
Eu sou como chuva em terra seca, pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra
servir! É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!
Eu sou como a flor por sobre o muro eu tenho mel, sabor do céu eu vivo pra amar
e pra servir.
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segundo encontro

OS GRANDES REFERENCIAIS DO

Discípulo Missionário
HTTP://SANTOANTONIOPIRANGI.ORG/

Ambiente: Objetos usados em Missão: livros, Bíblia, embornal, sandália, uma cópia do texto-mártir do PAE
que pode ser solicitado na Paróquia e etc.

1. ACOLHIDA

Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para o nosso momento de oração
e reflexão. A presença de vocês alegra muito
nosso coração. Cada um de vocês é muito
importante neste grupo. Sejam bem-vindos!
CANTO | 1. Pelo batismo recebi uma missão: vou trabalhar pelo reino do Senhor, anunciar o Evangelho para os povos, ser profeta, sacerdote, rei e pastor; vou anunciar a Boa
Nova de Jesus, como profeta recebi uma missão. Aonde eu for serei fermento, sal e luz,
levando a todos a mensagem de Cristo.
2. O Evangelho não pode ficar parado, vou anunciá-lo, essa é minha missão! A messe é
grande e precisa de operários e sou o mensageiro enviado do Senhor. Onde houver
trevas, irei levar a luz, também direi a todos que Deus é Pai, anunciando a mensagem
de Jesus.

2. ORAÇÃO INICIAL (página 2)
3. MOTIVAÇÃO

Dir.: Se o discípulo missionário precisa ter um olhar atento à realidade, ele precisa
também de grandes setas para conduzir a sua vida cristã, precisa de referenciais. E o
primeiro e grande referencial da sua vida não pode ser outro a não ser Jesus Cristo, o
missionário do Pai.
Leitor 1: Quando se fala de referenciais, o nosso olhar precisa se dirigir imediatamente a
Jesus, que é o modelo para qualquer missionário. O mestre Jesus é o missionário do Pai,
o grande anunciador do Reino de Deus. Ele é Aquele que traz uma nova forma de compreender a realidade, dando àqueles que estão envolvidos uma nova perspectiva de vida.
Todos: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia para toda a humanidade”
(Mc 16,15).
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Leitor 2: Todo e qualquer discípulo precisa estar iluminado pela Palavra de Deus pois ela
é instrumento eficaz e indispensável na vida de qualquer pessoa que assume a missão
como prioridade. A partir da Palavra de Deus, aquele que é enviado se depara com a
experiência de homens e mulheres que vivenciaram a vontade de Deus em suas vidas.
Não se pode esquecer que Jesus Cristo é a Palavra de Deus que se fez carne. Por isso,
abrir-se à Palavra de Deus é acolher Jesus Cristo e anunciá-lo dentro e fora da igreja.
Todos: “Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado” (Mc 16, 16).
Leitor 3: Não tem como ser discípulo missionário sem a Eucaristia. Jesus é o pão da
vida e a fonte da caridade. Na Eucaristia, o Pão que desce do Céu, todos são alimentados e fortalecidos para produzir frutos, especialmente na prática concreta do amor. A
Eucaristia é também força para o discípulo não desistir da missão.
Todos: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia para toda a humanidade”
(Mc 16, 15).
Leitor 4: Muitos homens e mulheres, ao longo da história do povo de Deus, vivenciaram
com êxito a missão recebida. Jesus se torna o centro e a referência para todos que estão
no campo da missão e, Ele próprio, no Sacramento da Eucaristia, alimenta o missionário para seguir adiante. Dessa forma, é necessário que o discípulo missionário tenha
vida centrada na Eucaristia e na Palavra. O documento lembra que missão é um jeito
de ser daqueles que fazem a experiência do encontro com Jesus Cristo e não deve ser
confundida apenas com momentos de missão.
Todos: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia para toda a humanidade”
(Mc 16, 15).

4. FATO DA VIDA

O Papa Francisco recordou que durante o almoço com os jovens, na JMJ de Cracóvia,
um jovem lhe perguntou o que deveria dizer a um amigo querido e ateu: “É uma boa
pergunta! Todos nós conhecemos pessoas que estão afastadas da Igreja: o que devemos dizer a elas?” E o Papa acrescentou: “A última coisa que deve fazer é dizer algo!
Começa a fazer e ele verá o que tu fazes e te perguntará; e quando te perguntar, tu
dizes”. Evangelizar é dar este testemunho: eu vivo assim, porque creio em Jesus Cristo;
eu reacendo em ti a curiosidade da pergunta ‘mas porque fazes estas coisas? Porque,
creio em Jesus Cristo e anuncio Jesus Cristo e não somente com a Palavra. A missão
exige, que anunciemos Jesus Cristo com a Palavra — mas principalmente com a vida”.
Este “evangelizar”, disse o Papa, “também isto se faz gratuitamente, porque recebemos de graça o Evangelho, a graça, a salvação não se compra nem se vende: é grátis!
E de graça devemos dá-la” (http://www.diocesemontenegro.org.br/noticias - /2016/09/
francisco-evangelizar-nao-é-se-exibir-é-dar-testemunho-de-vida/).
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5. FATO DA BÍBLIA

Dir.: Com alegria cantemos, acolhendo a Palavra de Deus:
CANTO | 1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça... E tudo mais vos será acrescentado, Aleluia, Aleluia!
2. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra...que procede da boca de
Deus, Aleluia, Aleluia!
3. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê... não é o servo maior
que o Senhor, Aleluia, Aleluia!
Leitura Bíblica: Mc 16, 14-20
PARA REFLETIR
1. Você tem cumprido o mandato de Jesus quando Ele diz: “Ide e anunciai o Evangelho”?
2. Você se sente comprometido com as orientações do Evangelho?

6. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO

O que você acha sobre a ordem de Jesus: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa
Notícia para toda a humanidade? ”

7. GESTO CONCRETO

Procurar, através de sua paróquia, conhecer o novo Projeto Arquidiocesano de Evangelização (PAE). Além disso, cultivar sempre uma postura missionária sendo um (uma)
cristão (ã) sempre “em saída”.

8. ORAÇÃO FINAL
Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

9. AVISOS E DESPEDIDA
CANTO | Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar (bis).
Somos povo escolhido / e na fronte assinalado / com o nome do Senhor / que caminha
ao nosso lado.
Somos povo em missão. / Já é tempo de partir. / É o Senhor que nos envia / em seu
nome a servir.
Somos povo esperança. / Vamos juntos planejar. / Ser Igreja a serviço / e a fé Testemunhar.
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terceiro encontro

A AÇÃO EVANGELIZADORA DO

Discípulo Missionário
Ambiente: Objetos usados em Missão: livros, Bíblia, embornal, sandália, boné, cópia do texto mártir
do novo PAE e etc.

Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Irmãos e irmãs, que bom que nos
encontramos para o nosso terceiro
encontro de reflexão deste mês. É com
alegria que acolho cada um de vocês.
CANTO | 1. Quero ouvir teu apelo,
Senhor,ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir, e
anunciar o teu Reino de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou, para servir-te
Senhor! (bis)
2. Dia a dia, tua graça me dás, nela se apoia o meu caminhar. Se estás a meu lado,
Senhor, o que, então, poderei eu temer?

2. ORAÇÃO INICIAL (página 2)
3. MOTIVAÇÃO

Dir.: Neste mês, estamos apresentando alguns aspectos do novo Projeto Arquidiocesano de Pastoral (PAE) que foi encaminhado para as Paróquias para ser estudado,
aprofundado e enriquecido antes de ser aprovado na 28ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. O desejo é tornar o novo PAE mais conhecido por cada um de nós.
Além disso, devemos rezar para que o Espírito Santo ilumine o nosso Projeto de
Evangelização para que ele seja frutuoso para a nossa Arquidiocese.
Leitor 1: Este encontro nos ajuda a contemplar o AGIR ou a ação evangelizadora do
discípulo missionário presente no novo Projeto Arquidiocesano de Evangelização.
10
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HTTPS://PAROQUIALUTECIA.WORDPRESS.COM/

1. ACOLHIDA

O agir do projeto está em sintonia com os quatro pilares apontados pelas Novas
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da CNBB que são: pilar da Palavra, pilar
do Pão, pilar da Caridade e pilar da Missão. Esses pilares são apresentados como
sustento para nossa missão e, a partir deles, o discípulo missionário realiza sua
ação evangelizadora.
Todos: Felizes os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus!
Leitor 2: Pilar da Palavra - O discípulo missionário, além de estar imbuído da Palavra, precisa fazer com que essa Palavra seja também conhecida e vivenciada por
outros. E, nesse sentido, a experiência catequética é o caminho mais importante
para que a Palavra seja conhecida e acolhida entre as pessoas de fé. Esta catequese
deve iniciar nos primeiros anos de vida (Iniciação à vida cristã) e deve acompanhar
a pessoa durante toda a sua vida. O discípulo missionário deve iluminar a sua vida
e a pastoral da Igreja com a Bíblia. Ele não deve fazer nada sem a iluminação da
Palavra de Deus.
Todos: Felizes os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus!
Leitor 3: Pilar do Pão – Para o cristão católico, o Domingo é um dia muito especial,
é o dia do Senhor. Neste dia, a comunidade se reúne para celebrar a centralidade
da vida Cristã, a Eucaristia. Assim, a celebração do dia do Senhor e a participação
na Eucaristia são fundamentais para os discípulos missionários. O discípulo missionário deve alimentar a sua vida espiritual com o pão da Eucaristia, dos demais
sacramentos, das devoções populares para conseguir perseverar na missão.
Todos: Felizes os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus!
Leitor 4: Pilar da caridade e da missão – Alimentado pela Palavra de Deus e pela
Eucaristia, o discípulo missionário passa a agir como Jesus Cristo, praticando o
amor fraterno e a caridade para com todos. A ação do discípulo missionário deve
transformar para melhor a sociedade e a vida das pessoas. Além disso, o discípulo
verdadeiro de Jesus Cristo, tem a missão como um estilo de vida. Ele vive sempre
para fora, atento aos outros, disposto a sair de si para evangelizar e fazer o bem.
Todos: Felizes os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus!

4. FATO DA VIDA

Não reduzir a evangelização ao funcionalismo nem a um simples ‘passeio’: é
o convite feito pelo Papa Francisco na homilia da manhã da sexta-feira, na Casa
Santa Marta. O Pontífice destacou a importância que o testemunho deve assumir
na vida dos cristãos, alertando para a tentação de fazer proselitismo ou convencer
à força de palavras. O que significa evangelizar e como podemos fazê-lo? Francisco
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se inspirou na Carta de São Paulo aos Coríntios e questionou sobre o significado
de dar testemunho de Cristo. Primeiramente, explicou o que não é evangelizar:
‘reduzi-la a uma função’.
Papa Francisco em 9/9/2016. Evangelizar não é se exibir. Infelizmente —disse— hoje, em algumas paróquias, este serviço é vivido como uma função. Leigos
e sacerdotes se exibem sobre o que fazem: “Isto é ostentação: é se exibir”; reduzir
o Evangelho a uma função ou a uma ostentação. “Eu vou evangelizar e levo a
Igreja a muitos”. É fazer proselitismo, que é também uma exibição. Evangelizar
não é fazer proselitismo e nem fazer um passeio, nem reduzir o Evangelho a uma
função. Isto é o que Paulo diz: “Para mim não é um motivo de exibição, para
mim é uma necessidade que se impõe”. O cristão tem obrigações, mas a força
da necessidade de levar o nome de Jesus, é a que vem de seu coração” (http://
www.diocesemontenegro.org.br/noticias/2016/09/francisco-evangelizar-nao-é-se-exibir-é-dar-testemunho-de-vida/).

5. FATO DA BÍBLIA

Dir.: Alegres, aclamemos o Evangelho:
CANTO | 1. Eu vim para escutar tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor.
2. Eu gosto de escutar... 3. Eu quero entender melhor... 4. O mundo ainda vai viver...
Leitura bíblica: Mt 5, 13-16
PARA REFLETIR
1. Você busca ser um pouco de sal e luz na vida das pessoas?
2. O Papa Francisco tem insistido muito na “Igreja em saída” e Igreja somos todos
nós. Em que sentido, a missão deve ser o centro da vida cristã?

6. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO

Como você pode colaborar com o pedido do Papa, quando ele afirma que devemos
ser uma Igreja em Saída?

7. GESTO CONCRETO

Procurar através de sua paróquia conhecer o novo PROJETO ARQUIDIOCESANO DE
EVANGELIZAÇÃO. Propor ao pároco e ao coordenador leigo da Paróquia o estudo
do PAE em pequenos grupos, por causa da pandemia.
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8. ORAÇÃO FINAL
9. AVISOS E DESPEDIDA
CANTO | 1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. / Guiarei os passos
teus e junto a ti ei de seguir. / Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. / De onde
vim, aonde vou, por onde irás, irei também.
2. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. / A verdade é como o sol e invadirá
teu coração. / Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. / Eu creio em ti que
crês em mim e a tua luz verei a luz.
3. Vem, e eu te farei da minha vida participar. / Viverás em mim aqui, viver em mim
é o bem maior. / Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. / Eternidade é na verdade, o amor vivendo sempre em nós.
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PLENÁRIO

O PROJETO ARQUIDIOCESANO DE

Evangelização

Ambiente: Bíblia, flores, sandálias, embornal, vela acesa, cópia do texto mártir do PAE e etc.

1. ACOLHIDA

Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria nos reunimos hoje para celebrar o plenário deste mês de junho. Conforme refletimos nos nossos encontros, percebemos a
importância do novo Projeto Arquidiocesano de Evangelização, o novo PAE, que deve
ser para nós uma luz para os trabalhos, uma luz para o nosso discipulado e para nossa
missão como membros desta igreja particular de Mariana. Com alegria, cantemos:
CANTO | Vai, vai missionário do Senhor! / Vai trabalhar na messe com ardor. / Cristo
também chegou para anunciar, / não tenhas medo de evangelizar!
1. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus / à América Latina e aos sofridos povos
seus. / Que passam fome, labutam, se condoem / mas acreditam na libertação.
2. Ai daqueles que massacram o pobre, / vivendo mui tranquilos ocultando a exploração, / enquanto o irmão à sua porta vem bater, / implorando piedade, água e pão.
3. Ai daqueles que promovem a guerra, / semeando discórdia, injustiça e rancor. / Um
mundo novo nós vamos construir / na unidade, na paz e no amor.
4. Se és Cristão, és também comprometido, / chamado foste tu e também foste escolhido / pra construção do Reino do Senhor. / Vai meu irmão sem reserva e sem temor.

2. ORAÇÃO INICIAL (página 2)
3. FATO DA BÍBLIA

Dir.: O roteiro deste mês nos chamou a atenção para a missão e o discipulado do Cristão. Jesus escolhe seus discípulos e os envia para a missão de anunciar o Evangelho a
todas as criaturas. Hoje, os enviados somos nós; porém, muitas vezes nos falta coragem
e compromisso com o nosso envio e missão. Ouçamos com atenção o que Deus vem
nos falar na leitura bíblica. Cantemos, aclamando a Palavra de Deus:
CANTO | O amor de Deus tocou meu coração, o evangelho vou pregar aos meus irmãos,
Senhor Jesus, Tu és a nossa luz, força e esperança de libertação.
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Digo Aleluia ó Senhor, Digo Aleluia ó Senhor, Tu és a fonte do mais puro amor (bis).
Leitura bíblica: Lucas 10,1-24.
Dir.: Vamos partilhar um pouco a palavra que foi proclamada. O que mais chamou a sua
atenção no Evangelho que ouvimos?
Leitor 1: No primeiro encontro refletimos sobre o olhar do discípulo missionário. A
metodologia do novo Projeto Arquidiocesano de Evangelização é o do VER, JULGAR e
AGIR, já consagrado nos documentos do Brasil e da América Latina. Na parte do VER
vemos que é preciso que conheçamos a realidade para poder julgá-la à luz da Palavra de
Deus. No primeiro capítulo do PAE, o documento aponta alguns desafios que marcam
a sociedade brasileira nos dias atuais: aumento da pobreza; polarizações com muita
intolerância; descrédito com a política; divisões dentro da igreja; enfraquecimento do
compromisso social da fé e etc. Somente a sensibilidade cristã consegue mobilizar o
missionário para que ele tenha coragem de descer um pouco mais, ou de curvar um
pouco mais para ajudar o próximo sem nenhum interesse de recompensa. É preciso ter
sensibilidade para as várias fragilidades que acometem o ser humano, principalmente
com tantas dores causadas pela pandemia da Covid-19, que tem ceifado tantas vidas.
Pergunta: Quais mudanças de vida preciso fazer para seguir o chamado de Jesus?
Leitor 2: No segundo encontro, fomos chamados a refletir sobre os grandes referenciais
dos discípulos missionários, ao momento do JULGAR do PAE. Temos que nos espelhar
em alguém que deixou uma memória de missão que produziu frutos. Se fôssemos
enumerar, aqui, haveria vários nomes, mas o nosso exemplo se encerra em um Mestre,
aquele que foi o verdadeiro missionário: Jesus Cristo. O discípulo missionário tem que
ser alimentado pela Palavra de Deus e pela Eucaristia que são alimentos essenciais da
Missão. O missionário que não busca estes alimentos, sua missão não produz frutos.
A Palavra de Deus e a Eucaristia devem ser o centro da vida do discípulo missionário.
Pergunta: O que você pensa sobre a ordem de Jesus, quando ele diz ,vão pelo
mundo inteiro e anunciem a boa nova para toda humanidade? Estamos fazendo o
que Ele nos ordenou?
Leitor 3: O terceiro encontro chama a atenção para o momento do AGIR do novo Projeto Arquidiocesano de Evangelização. A partir dos quatros pilares da Evangelização,
presentes nas Novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, o novo
PAE propõe ações concretas de ação: pilar da Palavra, pilar do Pão, pilar da Caridade e
pilar da Missão. Seguindo estes pilares, o discípulo missionário realiza sua ação evangelizadora. Alimentado pela Palavra e pela Eucaristia, o discípulo missionário é chamado
a praticar a caridade e a transformar a sociedade de acordo com a vontade de Deus.
Além disso, o discípulo verdadeiro de Jesus Cristo não entende a missão como uma
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atividade, mas como o seu estilo próprio de vida. A missão é uma dimensão essencial
da vida do cristão.
Pergunta: Como você pode colaborar com o pedido do Papa quando ele diz que
devemos ser uma Igreja em saída?

4. GESTO CONCRETO

Dir.: Conseguimos realizar algumas ações concretas sugeridas neste roteiro? Quais?

5. ORAÇÃO FINAL
Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

6. AVISOS E DESPEDIDA
CANTO | 1. Pelo batismo recebi uma missão. / Vou trabalhar pelo Reino do Senhor. /
Vou anunciar o evangelho para os povos. / Vou ser profeta, sacerdote, Rei Pastor. / Vou
anunciar a boa nova de Jesus. / Como profeta recebi esta missão. / Aonde eu for, serei
fermento, sal e luz, / levando a todos a mensagem de Cristão.
2. O evangelho não pode ficar parado. / Vou anunciá-lo esta é minha obrigação. / A messe
é grande e precisa de operários. / Vou cooperar na evangelização, sou mensageiro
enviado do Senhor. / Onde houver trevas irei levar a luz. / Também direi a todos que
Deus é Pai, / anunciando a mensagem de Jesus.
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