
agir
“O mundo e a história da humanidade 
são o grande campo da Ação do amor 

de Deus” (Doc 105, 15).

Em sua Carta Diogneto afirma que: “os 
cristãos são alma do mundo. Assim 

como a alma está no corpo, assim os 
cristãos estão no mundo.

A alma está espalhada por todas as 
partes do corpo; os cristãos, por todas 

as partes do mundo” (Doc 105,22



AGIR NA IGREJA E NO MUNDO

Os leigos não devem ser considerados como ‘colaboradores’ do clero, mas 
pessoas corresponsáveis do ser e do agir da Igreja” (Papa Bento XVI)

Os cristãos são chamados a serem os olhos, os ouvidos, as mãos, a boca, o 
coração de Cristo na Igreja e no mundo.

Os cristãos leigos são embaixadores de Cristo, participam do

pleno direito na missão da Igreja e têm um lugar insubstituível no

anúncio e serviço do Evangelho (Doc 105, 128)

A vivência comunitária favorece o amadurecimento cristão,

que acontece numa dinâmica que exige o equilíbrio entre o eu e

o outro, sem isolamento nos dons e funções individuais e sem aniquilamento 
da individualidade em função da comunidade

(Doc105, 131)



AGIR NA IGREJA E NO MUNDO
A Igreja não é uma ilha de perfeitos, mas uma comunidade 

missionária e de aprendizagem em seu modo de ser, organizar e agir 
como seguidora de Jesus Cristo.

A inserção na realidade do mundo exige da Igreja como um todo ser:

a) Comunidade de discípulos de Jesus Cristo

b) Escola de vivência cristã

c) Organização comunitária feita de diversidade de sujeitos

d) Comunidade inserida no mundo como testemunha e servidora

e) Povo de Deus que busca e anuncia também os sinais do Reino

f) Comunidade que se abre permanentemente para as urgências

do mundo

g) Comunidade que mostra a fraternidade de ajuda e serviço mútuo,

com especial atenção às pessoas mais frágeis e necessitadas

h) Igreja em saída, de portas abertas, que vai em direção aos outros

para chegar às periferias humanas e acompanhar os que ficaram

caídos à beira do caminho e que acolhe o filho pródigo para

que possa entrar sem dificuldade



A ação transformadora na 

igreja e no mundo

Antes de deixar este mundo, Jesus Cristo 

enviou seus discípulos em missão: “Ide pelo 

mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda 

criatura” (Mc 16,15).

Jesus envia seus discípulos como fermento, sal 

e luz ao mundo.

O fermento, quando misturado à massa, 

desaparece. No entanto, a massa já não é mais 

a mesma. A ação dos cristãos leigas e leigos 

na caminhada da Igreja é história viva, sofrida e 

frutuosa (Doc. 105,169).



A ação transformadora na igreja 

e no mundo
A  ação transformadora do cristão leigo, como sujeito eclesial no 

mundo, pode ser de diferentes modos de realização, entre os 
quais:

O testemunho

A ética e a competência

O anúncio querigmático

Os serviços, pastorais, ministérios

A inserção na vida social

Os meios de organização e atuação na vida cultural e política

Papa Francisco destaca quatro princípios básicos:

O tempo é superior ao espaço

A unidade prevalece sobre os conflitos

A realidade é mais importante que as ideias

O todo é superior à parte



A ação transformadora na 

igreja e no mundo
A participação consciente e decisiva dos cristãos em 

movimentos sociais, entidades de classe (sindicatos), 

partidos políticos, conselhos de políticas públicas e 

outros, sempre à luz da Doutrina Social da Igreja, 

constitui-se num inestimável serviço à humanidade e é 

parte integrante da missão de todo o povo de Deus.

Portanto, ser cristão, sujeito eclesial e ser cidadão não 

podem ser vistos de maneira separada.

Permanecendo Igreja, como ramo na videira (Jo15,5), 

o cristão leigo transita no ambiente eclesial (Igreja) ao 

mundo civil, para, a modo de sal, luz (Mt 5,13-14) e 

fermento (Mt 13,33; Lc 20,21), somar com todos os 
cidadãos de boa vontade, na construção da 

cidadania plena para todos.



A ação transformadora na igreja 

e no mundo
O cristão discípulo missionário enfrentará, como 

profeta, as realidades que contradizem o Reino de 
Deus e insistirá em dizer: 

não a uma economia da exclusão 

não à cultura do descartável 

não à globalização da indiferença 

não à especulação financeira 

não ao dinheiro que domina ao invés de servir 

não à desigualdade social que gera violência 

não à fuga dos compromissos 

não ao pessimismo

não à guerra entre nós (Doc 105, 177)

Ficar na pastoral de mera conservação é não ter 
coragem para enfrentar estas situações.



A ação transformadora na 

igreja e no mundo
Toda comunidade de fiéis tem sua razão de ser numa tríplice 

finalidade: o anúncio, a oração e o serviço. A missão 

caracteriza a Igreja, e nosso testemunho de vida é 

componente fundamental dessa missão.

A comunidade cristã deve humanizar a sociedade, 

testemunhar por iniciativas em favor dos último o valor único 

da pessoa humana, transformar mentalidades e estruturas 
egoístas que produzem sofrimento, violência e injustiça.

Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário.

Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. 

Não deixemos que nos roubem a esperança. 

Não deixemos que nos roubem a comunidade.

Não deixemos que nos roubem o Evangelho.

Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno.



Urgências pastorais:

Um Movimento em saída, um movimento, 

alegre e vibrante, 

um MCC atualizado, um MCC em 

comunhão, um MCC com nova

mentalidade.

Conhecer o MCC, torná-lo vivo e atuante 

Estudar e divulgar seus documentos

Abertura ao novo, participação de todos

Fidelidade ao carisma

O Pré-cursilho – banco de dados  de candidatos

Cursilho – querigmático,  vivencial, atualizado e comprometido

Pós-cursilho – transformador, atuante, integrado na comunidade 
e na Pastoral de conjunto

A escola é a pupila do cursilho – sem Escola não há cursilho



AGIR NO MCC
a partir de constatações nos GEDs

Falta conhecimento do MCC e de seu carisma. 
Poucos assumem.

A maioria assiste, acompanha, mas não se 
compromete.

O carisma ainda não é assumido como deveria ser. 
Falta trabalho em comunidade (equipe).

O pré ainda deixa muito a desejar, pois é feito na 
última hora.

O cursilho (retiro) é mais catequético que 
querigmático, mensagens muito longas, falta 

testemunho, falta espiritualidade e unidade nas 
mensagens.

O Pós-cursilho desorganizado, faltam estratégias de 
ação, EV sem programação.



AGIR NO MCC

Os cinco passos de um movimento em saída:

TOMAR A INICIATIVA,  ENVOLVER-SE, ACOMPANHAR,  
FRUTIGICAR E FESTEJAR

Nossa ação deve ser alicerçada nos quatro pilares: 
CONFIRMAR, RESGATAR, PODAR E INCLUIR

AÇÕES EM 4D:

DETERMINAÇÃO: estado permanente de missão 

DISCERNIMENTO: do fundamental

DIVERSIDADE: na unidade

DIALOGO: atento aos sinais dos tempos 



Como vamos Agir?

O que vamos fazer?

Quais as ações transformadoras no sentido de criar 

consciência e vivência comunitária que serão 

assumidas pelo GER?

Que compromisso o GER assumirá para que os 

leigos e leigas assumam a vocação, o ser sujeito e o 

protagonismo que propõe o Doc 105?

O que vamos propor aos nossos GEDs (Três tempos 

e Escolas)


