
Caríssimos em Cristo,

Pentecostes é muitas vezes considerado o mo-
mento do nascimento da Igreja porque foi o dia 
em que os membros da Igreja de Cristo ficaram 
cheios do Espírito Santo e começaram desassom-
bradamente a proclamar o Evangelho, que quer 
dizer Boa Nova.1 Três mil pessoas foram batiza-
das no dia de Pentecostes. A partir desse dia, os 
seguidores de Jesus começaram a cumprir o man-
damento de fazer discípulos de todas as nações 
através do batismo e do trabalho apostólico. Sem 
Pentecostes, o acontecimento Cristo teria ficado 
refém da história. Pentecostes é o momento da ha-
bilitação. Os discípulos são chamados a viver no 
Espírito de Cristo e a fazer as suas obras. É a isso 
mesmo que nós hoje também somos chamados.

1) Pentecostes: o Princípio do dinamismo de 
Evangelização da Igreja

Pentecostes nasce de uma intensa experiência 
de oração em união com Maria e com Pedro. A 
experiência de Pentecostes é uma experiência de 
união e alegria que transcende todas as diferenças 

étnicas e linguísticas e é expressão do amor uni-
versal de Deus.

Recordamos bem como os discípulos se tinham 
reunido, cheios de medo e confusão, escondendo-
se no Cenáculo. Nesse momento faltava-lhes 
um sentido de missão e propósito. Foi então que 
Cristo lhes enviou o Espírito Santo e deu-se uma 
enorme transformação.

Os discípulos mudaram completamente. A cora-
gem tomou o lugar do medo, de tal maneira que 
onze dos Doze Apóstolos iriam morrer martiriza-
dos. O entendimento tomou o lugar da confusão 
e ganharam um profundo sentido de propósito: 
deram-se conta de que a sua experiência da morte 
sacrificial de Jesus e a Sua ressurreição eram de 
fato Boa Nova e era preciso partilhá-la. A sua 
atenção virou-se para fora para todos aqueles que 
eram chamados a evangelizar. Nunca mais vol-
taram ao Cenáculo!

Os discípulos começaram a viver o grande man-
dato que a Igreja recebeu de Cristo: “Ide, pois, 
e ensinai a todas as nações; batizai-as em nome 
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do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  Ensinai-as a 
observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou 
convosco todos os dias, até o fim do mundo”.2 Os 
primeiros Cristãos tinham consciência da presença 
e da ação do Espírito Santo como fonte santifica-
dora, dos dons da graça e do zelo apostólico.

2) A Nova Evangelização e a Nossa Iniciativa 
Catholics Come Home

Hoje existem mais de um bilhão de Católicos 
no mundo e estamos em dívida para com os 
primeiros discípulos, e os que se lhes seguiram, 
por terem transmitido a fé a cada geração subse-
quente, por vezes em circunstâncias muito difíceis 
e quantas vezes com custo da própria vida. A nós 
é confiado hoje esse mesmo grande mandato que 
os primeiros discípulos receberam.

O dia de Pentecostes foi o primeiro ímpeto. 
Através da Nova Evangelização que o Beato João 
Paulo II pediu à Igreja para abraçar, estamos de 
novo a ir ao encontro daqueles que se afastaram 
da Igreja. Tal como esses discípulos da primeira 
hora, nós também confiamos no poder e graça do 
Espírito Santo para levar a bom termo os nos-
sos esforços. O Papa Bento XVI deu ênfase a esta 
missão quando, durante a sua viagem apostólica 
aos Estados Unidos em 2008 pediu “um novo 
Pentecostes para a Igreja na América” durante a 
sua homilia na Catedral de São Patrício em Nova 
Iorque.3

Nessa homilia, O Papa fez uma reflexão sobre os 
vitrais. Quando se olha de fora para os vitrais, 
disse o Santo Padre, parecem escuros e tristes, mas 
de dentro, as janelas da igreja são um assombro, 
cheias de luz e cor e com uma beleza que ensina 
os mistérios da fé. Só se pode apreciar a beleza 
da Igreja a partir de dentro. A Igreja é um dom à 
humanidade que nasceu segundo o plano eterno 
de Deus. A sua missão é de continuar a obra salví-
fica de Cristo. A Igreja está ao serviço da nossa 
liberdade verdadeira ao abrir para nós uma janela 
sobre Deus e a eternidade. A Igreja leva-nos para 
além das limitações deste mundo; revela a inten-
sidade do amor de Deus por nós. Não nos canse-
mos nunca de convidar pessoas a vir à Igreja, para 
descobrirem a beleza e a luz que há dentro da 
igreja. Parte da nossa missão é sermos uma comu-
nidade acolhedora e hospitaleira e assim constru-
irmos o corpo de Cristo, a Igreja.

Temos consciência de que muitos Católicos 
aqui na Arquidiocese de Boston não se juntam 
regularmente a nós para a celebração da Eucar-
istia dominical. Muito como os discípulos desse 
primeiro Pentecostes, também temos amigos ou 

família que não estão profundamente ligados à 
nossa família eclesial. Por causa disso, iniciei esta 
quaresma o programa Catholics Come Home. O 
elemento central desta iniciativa é a transmissão de 
mensagens televisivas inspiradoras sobre as raízes 
da nossa fé, o poder do perdão de Cristo e a paz e 
alegria que advêm de um regresso à liturgia comu-
nitária. Os párocos têm comunicado que há pes-
soas a voltar à Missa e aos sacramentos depois de 
terem visto estes anúncios. Dizem que muitas pes-
soas fazem perguntas sobre como podem entrar na 
Igreja através do Rito de Iniciação Cristã de Adultos 
(RICA) ou regressar à Igreja - e isso dá-nos alento. 
A graça de Deus tem permitido que esta iniciativa 
esteja a dar frutos.

No entanto, por muito belas e eficientes que sejam 
estas mensagens televisivas, constituem apenas 
uma parte do que se tem de tornar numa campanha 
sustentada de divulgação e acolhimento. Durante a 
Quaresma, as paróquias da Arquidiocese desenvolv-
eram estratégias para convidar e acolher de volta 
os católicos. Havia pessoas a desejar as boas vindas 
às portas das igrejas antes das Missas de Domingo, 
padres que se disponibilizaram mais para confessar, 
cartazes e bandeiras a dar as boas vindas a quem ia 
pela primeira vez ou regressava e os párocos man-

2 - Um Novo Pentecostes: Convidando Todos a Seguir Jesus



daram cartas a quem tinha deixado de aparecer. 
Católicos praticantes foram encorajados a partilhar 
com pessoas de família, amigos, vizinhos e colegas 
as muitas maneiras em que a sua fé enriqueceu as 
suas vidas. Estou muito grato por todos estes esfor-
ços, em particular porque serviram para revigorar a 
fé dos paroquianos pelas nossas paróquias fora.

Estamos agora na fase pós-televisão desta campanha 
mas não podemos esmorecer no esforço de trazer 
de volta e acolher as pessoas. No mesmo espírito de 
confiança e otimismo que caracterizou esta inicia-
tiva quaresmal, venho-vos pedir que continuem a 
rezar por aqueles que estão afastados da Igreja, para 
que os seus corações se abram a responder positiva-
mente ao nosso convite. Continuem a convidá-los a 
voltar para casa, lembrando-lhes que Deus pôs nos 
seus corações uma saudade dEle e explicando-lhes 
que a comunidade da fé sofre com a sua ausência. 
Através do contacto pessoal e das iniciativas a nível 
paroquial, continuem a escutar as suas perguntas e 
preocupações e a aliviar o seu sentimento de aliena-
ção causado por anos, às vezes décadas, longe da 
vida da Igreja. Peço-vos que partilhem com eles a 
vossa própria história de vivência da fé.

3) A Evangelização Começa com a Própria Con-
versão de Cada Católico.

Só podemos dar o que recebemos. Ao nos preparar-
mos para evangelizar, somos chamados à conversão 
que implica continuamente receber o Evangelho de 
Jesus Cristo, individualmente e enquanto Igreja. A 
Boa Nova sustenta-nos, faz-nos crescer e renova-nos 
em santidade como povo de Deus.4

A conversão é contínua no coração dos crentes e con-
siste não só em saber sobre Jesus mas sobretudo em 
conhecer Jesus. Esse conhecimento dá-se pelo poder 
do Espírito Santo que nos concede a graça de convi-
dar Jesus a entrar na nossa vida, a adoptar a maneira 
de ser de Cristo que rejeita o pecado, e a aceitar o 
apelo a sermos discípulos cada vez mais fiéis de 
Cristo na Igreja. É um fruto que brota do diálogo 
orante com Cristo nosso Redentor. Se não passarmos 
por tal conversão, ainda não teremos verdadeira-
mente aceite o Evangelho.5

Sabemos que as pessoas experimentam a con-
versão de muitas maneiras. Alguns experimentam 
“uma intuição repentina e lancinante que produz 
uma transformação rápida. Alguns experimentam 
um crescimento gradual ao longo de anos. Outros 
convertem-se ao tomar parte no Rito de Iniciação 
Cristã para Adultos – o modo habitual através do 
qual os adultos hoje se tornam membros da Igreja. 
Muitos experimentam a conversão através das rela-
ções simples com familiares e amigos. Outros têm-na 

experimentado graças à formação que receberam em 
escolas católicas e programas de educação religiosa. 
Ainda outros experimentaram a conversão em reno-
vamentos, encontros ecumênicos, retiros, missões 
nas paróquias ou graças a algum dos grandes movi-
mentos espirituais com os quais a Igreja de hoje tem 
sido abençoada”.6

A conversão pessoal terá contornos diferentes para 
cada um de nós conforme a nossa relação com Jesus 
e a Sua Igreja. “Para aqueles que praticam e vivem a 
nossa fé Católica, é um chamado a um crescimento 
contínuo e a uma conversão renovada. Para aqueles 
que só a aceitaram de boca, é um apelo à re-evange-
lização. Para aqueles que deixaram de praticar a fé 
é um apelo à reconciliação. Para as crianças, é um 
apelo a serem formados como discípulos através da 
vida de fé da família e da educação religiosa. Para 
outros cristãos, é um convite a conhecer a plenitude 
da nossa mensagem. Para aqueles que não têm fé, 
é um convite a conhecer Cristo Jesus e assim ex-
perimentar uma mudança para uma nova vida com 
Cristo e a Sua Igreja”.7

Uma universitária que foi recebida na Igreja du-
rante esta Páscoa deu um testemunho muito bonito 
da sua conversão. “Vim a reconhecer a presença de 
Deus em todas as pessoas e acontecimentos e estou 
sempre a ser ditosamente surpreendida pela obra 
da Sua graça na minha vida e no mundo. A luz de 
Deus derramou-se e informou a minha perspectiva 
tão profundamente que não consigo conceber uma 
vida sem ela e pela minha entrada na Igreja Católica, 
espero viver a minha vida como uma contemplação 
ininterrupta da face de Deus e responder ao apelo 
universal à santidade”.8 O encontro desta jovem com 
o Evangelho deixou-a com uma visão diferente do 
que é a vida e com um novo paradigma sobre como 
a viver. A sua fé, bem alimentada, viva e profunda 
fará dela uma grande testemunha da verdade do 
Evangelho. Por este seu testemunho é já uma grande 
evangelizadora!

4) A Missão Primordial da Igreja

A evangelização tem que ser a primeira incumbência 
da nossa Igreja. Em seguida, as obras de misericór-
dia corporais e espirituais que resultam da vivência 
e partilha do Evangelho, irão transformar a cultura à 
nossa volta. Temos por missão “concertar o mundo”, 
aquilo a que os judeus chamam Tikkun olam.

Evangelizar implica trabalhar pela justiça e prover 
às necessidades materiais dos outros. Numa cena do 
anúncio Epic preparado pela campanha Catholics 
Come Home em Boston, o pároco duma paróquia 
suburbana dá comida a um sem-abrigo sentado nos 
degraus de uma igreja. A cena recorda-nos que a 
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tarefa de divulgar a mensagem do Evangelho nos 
coloca exigências muito práticas. Existe uma con-
sequência direta entre testemunhar Cristo nosso 
Salvador e procurar a justiça. Somos de fato guar-
das dos nossos irmãos e irmãs em relação às suas 
necessidades básicas e à proteção da sua dignidade; 
se verdadeiramente amamos Cristo, ajudaremos o 
próximo.9

A cena em Epic tem também um sentido alegórico. 
Lembra-nos que tantos na nossa Arquidiocese estão 
famintos de fé. Andam ansiosamente à procura 
de esperança e sentido – nas suas famílias, no seu 
trabalho, na sua vida social e política – assim como 
os famintos procuram pão. Pode dar-se que passem 
à frente das nossas igrejas; mais, podem até estar 
sentados nos nossos átrios. Tudo quanto precisamos 
fazer é estender-lhes a mão com uma palavra ou 
gesto para os assegurar que os queremos aliviar na 
sua carência espiritual ou física.

Na Arquidiocese de Boston temos muitos excelentes 
ministérios que se dedicam à prática das obras de 
misericórdia corporais (essas que se ocupam das 
necessidades físicas e materiais). Os paroquianos 
estão muito empenhados em dar de comer a quem 
passa fome, em providenciar roupa e abrigo, em 
visitar os doentes e prisioneiros. Esta é uma das 
maneiras inspiradoras de como testemunhamos a 
nossa vivência da fé católica e é por isso que nos 
comprometemos com Catholic Charities, Vicentinos, 
Catholic Relief Services, saúde, orfanatos, cantinas, 
sopa dos pobres, abrigos e cemitérios.

Rezo para que todos nós na nossa comunidade 
católica também pratiquemos as obras de misericór-
dia espirituais (essas que se ocupam da alma) com 
igual fervor. Juntos, como uma grande família católi-
ca, podemos fazer mais para ensinar os ignorantes, 
aconselhar os que duvidam, ajudar as pessoas a pas-
sar de comportamentos de pecado a comportamen-
tos virtuosos, a suportar os desaforos pacientemente, 
a perdoar as ofensas de boa vontade, a confortar os 
aflitos e a rezar pelos vivos e os mortos. A evange-
lização é uma das maneiras principais de incorpo-
rarmos as obras de misericórdia espirituais na nossa 
vida e nas atividades das nossas paróquias.

5) O Significado de Evangelização

A evangelização requer a transmissão da fé às nos-
sas próprias famílias; por outras palavras, implica 
que nos tornemos mentores desta forma de vida 
junto de uma nova geração de discípulos. Como São 
Paulo nos lembra com paixão, somos chamados a 
ser “embaixadores de Cristo”.10

Espero que, graças aos nossos esforços, possamos 

devolver à palavra ’evangelização’ o seu verdadeiro 
significado, que é simplesmente partilhar o Evan-
gelho, a Boa Nova, por palavras e atos. É por isso 
que os quatro autores do Evangelho, Mateus, Mar-
cos, Lucas e João são chamados ‘evangelistas’.

Com o correr do tempo, a palavra ‘evangelização’ 
ganhou conotações negativas para algumas pes-
soas e foi interpretada como sendo uma forma de 
proselitismo agressiva ou manipulativa. A evange-
lização católica não é nunca proselitismo. A evan-
gelização procura sempre propor a nossa fé e nunca 
impor. É sempre respeitadora da dignidade humana 
e da liberdade autêntica.

A Igreja existe para evangelizar, para levar a Boa 
Nova a todos os povos. Somos chamados a fazer 
muitas coisas na Igreja, mas o nosso primeiro man-
dato dado por Jesus e para o qual o Espírito Santo 
nos deu o seu poder é para evangelizar. Assim sen-
do, cada católico é chamado a fazer sua, a respons-
abilidade de ir ao encontro do outro e de o encorajar 
a se juntar conosco à família de Cristo, a Igreja.

Existem três maneiras de evangelizar. Testemun-
hamos, naquilo que é a vida simples da nossa fé 
através das boas ações e feitos virtuosos. Partil-
hamos a nossa fé de maneira explícita, em regra 
descrevendo como Deus age na nossa vida. Con-
vidamos outros a fazerem a experiência do amor 
salvífico de Cristo ao se juntarem a nós para camin-
harmos juntos na nossa Igreja Católica.

A evangelização é mais eficaz quando as ações 
aparecem primeiro. Consta que São Francisco ensi-
nava os frades a “pregar sempre, e às vezes a usar 
palavras”. Por graça do Espírito Santo, a evangeliza-
ção acontece “pelo modo como vivemos o amor de 
Deus na nossa vida de todos os dias; pelo amor, ex-
emplo e apoio que damos uns aos outros; pelos mo-
dos como os pais transmitem a fé aos seus filhos; na 
nossa vida como Igreja, através da proclamação da 
Palavra e da celebração sentida dos gestos salvíficos 
de Jesus; em esforços de renovação a nível local e na-
cional; no cuidado que demonstramos com os mais 
necessitados; e pela forma como nos conduzimos 
no nosso trabalho, como partilhamos com os nossos 
vizinhos e tratamos um estranho. Na vida quotidi-
ana, os membros de uma família evangelizam-se 
uns aos outros; homens e mulheres, os seus futuros 
esposos; e trabalhadores, os seus colegas, pela vida 
simples de fé que levam. Na rotina corrente da nossa 
vida católica, o Espírito Santo faz acontecer a con-
versão e instaura uma vida nova em Cristo”.11

6) As Paróquias: Centros de Evangelização
Se a Igreja existe para evangelizar, então a paróquia 
é o lugar principal onde essa atividade deve acon-

4 - Um Novo Pentecostes: Convidando Todos a Seguir Jesus



tecer. As nossas paróquias devem ser verdadeiros 
centros de evangelização.

A paróquia é o lugar onde a maioria dos católicos 
faz experiência de Igreja. A paróquia tem, a nível lo-
cal, as mesmas incumbências, que a Igreja universal, 
tendo como centro litúrgico a celebração da Palavra 
de Deus e a Eucaristia. A evangelização implica nec-
essariamente a comunidade paroquial porque, em 
última análise, estamos a convidar as pessoas para a 
Eucaristia, para a mesa do Senhor. Quando alguém 
evangeliza, cara a cara, deveria ter a Boa Nova e a 
Eucaristia como ápice da mensagem.12 O Papa Paulo 
VI disse que a evangelização está sempre ligada à 
celebração Eucarística do mistério pascal de Jesus 
Cristo. “Não há evangelização verdadeira se o nome, 
os ensinamentos, a vida, as promessas, o Reino e o 
mistério de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus não 
forem proclamados”.13

Um espírito evangelizador deve tocar todas as 
dimensões da vida da paróquia católica. Boas vin-
das, acolhimento, recepção, o convite à conversão e 
renovação, reconciliação e paz devem caracterizar 
toda a substância da vida da paróquia – a começar 
pela liturgia de Domingo. Todos os elementos da 
paróquia se devem responsabilizar para garantir 
o imperativo evangélico – sacerdotes e religiosos, 
leigos, pessoal, ministros, organizações, clubes 
sociais, escolas paroquiais e programas paroquiais 
de catequeses. Se assim não for, a evangelização fica 
reduzida a algo que algumas poucas pessoas fazem 
como parte do seu ministério específico – em vez da 
razão de ser da paróquia e o objetivo do seu trabalho 
apostólico. O espírito de conversão, realçado na 
liturgia em particular no Rito de Iniciação Cristã de 
Adultos, deveria irradiar através de todos os minis-
térios a fim de que o apelo à conversão seja vivido 
e celebrado como parte integrante da vida da fé de 
cada paroquiano.14

Peço agora a todos os párocos, conselho de pastorais 
paroquial e equipes de evangelização paroquiais 
que se re-comprometam num maior discernimento 
em relação àquilo que deve ser a missão da sua 
paróquia numa perspectiva que desenvolva ativi-
dades concretas de evangelização. Para este esforço, 
o Guia Paroquial de Evangelização recentemente 
lançado pelo Secretariado para a Formação da Fé e 
Evangelização, constitui uma boa base de trabalho. 
Sei que continuarão a contar com o Rito de Iniciação 
Cristã de Adultos para responder mais eficazmente 
aos católicos que regressam à fé. Como sabem, al-
gumas das formas comprovadas pelas quais podem 
continuar a promover a conversão e a renovação da 
fé entre adultos é dando continuo relevo à recepção 
dos sacramentos de Reconciliação e Eucaristia, ao 
estudo da Bíblia, ao estudo do Catecismo da Igreja 

Católica e encorajando movimentos eclesiais.

É essencial salientar que o trabalho de evangeliza-
ção não terá sucesso se for visto como um trabalho 
apenas do clero e do pessoal da paróquia. Cada um 
de nós pelo batismo e crisma somos chamados por 
Jesus para tomar parte  nesta missão. Jesus está à 
espera que nos disponhamos a servir como instru-
mento para O ajudar a conduzir todos à alegria, paz 
e amor nesta vida e na outra.

7) Planeamento Pastoral e Evangelização
Uma vez que a evangelização é uma atividade 
central nas nossas paróquias, será um componente 
decisivo no planeamento pastoral da nossa Arquidi-
ocese.

Há muitas maneiras para reconhecer uma paróquia 
saudável e vibrante. Uma vida sacramental rever-
ente e dinâmica, programas sólidos e saudáveis de 
instrução religiosa e formação da fé para jovens e 
adultos, atividades entusiásticas apostólicas e cari-
tativas enraizadas no ensinamento social da Igreja, e 
uma cultura que promove as vocações - são alguns 
desses sinais. Contudo, uma das mais importantes 
manifestações de uma vida paroquial vibrante é ter 
os recursos e o espírito para evangelizar, e em espe-
cial para ir ao encontro dos que deixaram a Igreja. 
Pedi à nossa Comissão Arquidiocesana de Planea-
mento Pastoral e ao nosso Secretariado de Planea-
mento Pastoral que propusessem estratégias para 
melhorar as capacidades e recursos das atividades 
evangelizadoras centradas nas paróquias como meio 
de fortalecer e renovar os nossos ministérios de 
evangelização paroquiais e arquidiocesanos.

Alguns poderão perguntar: “Porque devemos 
evangelizar? A nossa paróquia está muito bem 
como está”. Evangelizamos para que todos pos-
sam conhecer o propósito para que foram criados e 
assim o maior número possível seja levado a Cristo 
e por fim, através do Seu amor salvífico, cheguem 
à presença eterna de Deus no céu. O Evangelho de 
João relata as palavras de Jesus. “Eu vim para que 
as ovelhas tenham vida e para que a tenham em 
abundância”.15 O nosso amor por cada pessoa faz-
nos querer fazer este convite em nome de Cristo.

O Padre paulista Robert Rivers escreveu um livro 
provocador intitulado, ‘Da subsistência à Missão: 
Evangelização  e a Revitalização da Paróquia’. A sua 
tese é de que a evangelização tem a capacidade de 
trazer nova unidade à Igreja em tempos de agitação 
e pode conduzir a uma experiência de reorientação 
dentro da Igreja e a um renovado impacto na socie-
dade em que vivemos neste novo milênio.

A evangelização desafia todos os católicos batizado 
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a uma conversão a Cristo estimulando a que vi-
vam plenamente a sua fé, convidando outros à fé 
e vivendo esses valores do Evangelho no mundo. 
A evangelização nos da uma nova lente através da 
qual vemos a nossa fé católica. Esta lente é triparti-
da: renovação espiritual, atividade missionária, e 
ação em favor da justiça no mundo.

Muitas paróquias hoje estão verdadeiramente alic-
erçadas na missão e têm zelo por esta tarefa. Outras 
estão orientadas para a subsistência porque os seus 
paroquianos têm muitas vezes uma mentalidade de 
cultura de consumo. Vão à igreja para obter algo e 
contam que ‘quem manda’ lhes entregue isso. Toda 
a energia e recursos da paróquia estão orientados 
para servir as pessoas presentes, em vez de estender 
a mão a todos os que estão ausentes.

Devemo-nos empenhar para ajudar os nossos pa-
roquianos a ultrapassar a postura de consumidores 
para se tornarem discípulos que participam ati-
vamente na missão e ministério de Jesus. Somos 
chamados a evangelizar por amor a Jesus Cristo e a 
todos os que receberão a graça que o seu Reino de 
amor, paz e justiça irá trazer às suas vidas.

A Boa Nova é algo que devemos querer partilhar. Se 
um médico tivesse descoberto a cura para o câncer 
e dissesse: “Boa, vou utilizar esta descoberta só para 
a minha família e amigos”, consideraríamos isso um 
crime. Não partilhar o poder do Evangelho e dos 
Sacramentos com o nosso próximo é igualmente 
criminoso. A parábola operativa aqui é a do homem 
que enterrou o seu talento. Foi condenado como 
cobarde e egoísta.

A nossa tarefa nas paróquias é fomentar a contínua 
conversão, é transformar consumidores em discípu-
los e em fazedores de discípulos. Temos que prepa-
rar homens e mulheres que dêem testemunho da fé 
e não mandar pessoas para o programa de proteção 
de identidade. Cada católico pode ser um ministro 
do acolhimento, da reconciliação e de compreensão 
para todos os que deixaram de praticar a sua fé.16 

8) O Novo Missal Romano: Uma Oportunidade 
para a Evangelização

As mudanças ao Missal Romano que vão ser imple-
mentadas no próximo Advento devem ser consid-
eradas como uma oportunidade para focar de novo 
toda a nossa comunidade católica na centralidade da 
Eucaristia dominical. É uma boa ocasião para estu-
dar a liturgia e crescer na compreensão dos mistérios 
centrais da nossa fé, usando para tal as Missas expli-
cação e as Missas para as Famílias.

Além disso dá a oportunidade às paróquias para 

avaliar as suas presentes liturgias para as tornar ex-
periências ainda mais belas e significativas. A nossa 
cultura moderna, tão viciada que está no espetáculo, 
pode dificultar o envolvimento das pessoas de hoje 
na celebração da Eucaristia. Precisamos primeiro 
de ensinar as pessoas a rezar e de as encorajar a 
se prepararem para a Missa de Domingo a fim de 
que os seus mistérios lhes sejam desvendados. 
Quanto mais as pessoas se derem conta que Cristo 
está de fato presente na Santíssima Eucaristia e nos 
fala na Palavra de Deus proclamada, tanto mais as 
pessoas participarão fervorosas e cheias de fé na 
Missa dominical. Na Eucaristia, o amor de Cristo 
congrega-nos e faz de nós pedras vivas com as quais 
constrói a Igreja. Sem a Eucaristia não passamos de 
seixos espalhados pela praia. São Pedro descreve 
isto na sua Primeira Carta: “Achegai-vos a ele, pedra 
viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e 
preciosa aos olhos de Deus; e quais outras pedras 
vivas, vós também vos tornais os materiais deste 
edifício espiritual, um sacerdócio santo, para ofer-
ecer vítimas espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus 
Cristo”.17

Bons trabalhos já estão sendo realizados. O estudo 
do Missal Romano e a mudança nas respostas litúr-
gicas tem levado a um planeamento litúrgico mais 
cuidadoso e com prática litúrgica mais reverente em 
muitas paróquias e capelanias; estas revisões vão 
trazer um sentido renovado  do sagrado.

9) Novos Movimentos e Comunidades Eclesiais
 
Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja tem assistido 
a um derramamento do Espírito Santo através do 
desabrochar de novos movimentos e comunidades 
eclesiais. Estes trazem grande vitalidade à vida da 
Igreja e são um sinal de grande esperança para a 
Igreja do novo milênio.

A Igreja é, em todas as gerações, ao mesmo tempo 
velha e nova. Ao longo dos séculos temos presen-
ciado a grande bênção de tantas ordens religiosas 
novas, movimentos reformadores e associações laic-
ais que respondem às necessidades de determinada 
época. Hoje, muitos dos novos movimentos e co-
munidades têm tido grande sucesso em comunicar 
uma profunda espiritualidade aos seus membros no 
contexto de pequenas comunidades muito unidas. 
Entusiasmam o seu grupo a ser esse tipo de evange-
lizador que leva a Boa Nova recebida a todos à sua 
volta. Sem essas forças de renovação, a Igreja pode 
por vezes estar mais focada na subsistência e nos 
aspectos internos do trabalho pastoral.

Muitos destes pequenos grupos ou comunidades já 
estão presentes na Arquidiocese: Cursillos, Renova-
ção Carismática, Comunhão e Libertação, Opus Dei, 
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Focolare, Comunidades de Santo Egídio, Caminho 
Neocatecumenal, ARISE, Legião de Maria e outros. 
Tenho conhecido estes grupos ao longo de anos e 
tenho visto por mim próprio os frutos de vida cristã 
que brotam da sua atividade com o reforçar dos 
laços familiares, a abertura à vida, vocações ao sac-
erdócio e à vida consagrada.

Alguns destes grupos foram instrumentais no meu 
próprio crescimento na fé. Por exemplo, quando era 
seminarista, há 44 anos, experimentei a força de um 
Cursillo. Foi em Washington, D.C., em castelhano 
e estavam presentes um grupo de soldados argen-
tinos, refugiados ilegais salvadorenhos, cubanos e 
alguns porto-riquenhos que trabalhavam em res-
taurantes. O fim-de-semana forjou-nos numa frater-
nidade, uma comunidade de amigos, co-discípulos 
ardentes com o nosso amor por Cristo e a vontade 
de o tornar conhecido, amado e servido. No fim dos 
dois dias de Cursillo, o reitor entregou-me uma cruz 
e disse-me: “Cristo conta contigo”. E nós respondía-
mos: “E eu, com a Sua graça”. Cristo conta conosco. 
Com Cristo, com a ajuda uns dos outros e com a 
Sua graça, nós conseguimos. Isto fortaleceu a minha 
vocação ao sacerdócio e ajudou-me a perceber a ne-
cessidade de ir à procura da ovelha perdida.

O Beato Papa João Paulo II foi fundamental para 
discernir a presença do Espírito Santo nestes novos 
movimentos e comunidades. No Pentecostes de 1998 
encontrou-se com muitos destes grupos na Praça de 
São Pedro no Vaticano e apresentou-os à Igreja Uni-
versal como instrumentos da Nova Evangelização. 
Disse-lhes: “No nosso mundo, muitas vezes domi-
nado por uma cultura secularizada que encoraja e 
promove modelos de vida sem Deus, a fé de muitos 
é duramente testada e não poucas vezes abafada e 
acaba por morrer. Por isso vemos com urgência a 
necessidade de uma proclamação convincente e de 
uma sólida e profunda formação cristã. Há tanta 

falta hoje de personalidades cristãs maduras, con-
scientes da sua identidade batismal, da sua vocação 
e da sua missão no mundo! Há grande necessidade 
de comunidades cristãs vivas! E aqui estão os mo-
vimentos e as novas comunidades eclesiais: eles são 
a resposta, dada pelo Espírito Santo, a este desafio 
essencial do fim do milênio. Vocês são esta resposta 
providencial”.18

Precisamos encontrar formas de apoiar os seus 
esforços e recebê-los em nossas igrejas, assim como 
eles se esforçam para oferecer às pessoas  uma ex-
periência pessoal do amor de Deus, não apenas para 
aqueles que já praticam a sua fé, mas também para 
aqueles que estão longe da Igreja ou nunca conheceu 
Cristo.

10) Próximas etapas

Os párocos, em consulta com o seu conselho pasto-
ral paroquial e as suas equipas, terão de estabelecer 
uma estratégia sobre a melhor maneira de evan-
gelizar nas suas próprias circunstâncias. Como no 
Pentecostes, o processo tem que ser impregnado de 
oração e da disposição de ser conduzido pelo Es-
pírito Santo. A tarefa que temos à nossa frente vai 
precisar de planeamento e de preparação. Algumas 
paróquias poderão querer estabelecer equipes de 
evangelização e zonas pastorais dentro da própria 
paróquia para esse efeito. Quem estiver envolvido 
neste esforço faria bem de ler Go and Make Dis-
ciples, um documento da Conferência Episcopal 
Católica dos Estados Unidos, que recomendou me-
tas, estratégias e tácticas para o trabalho da evange-
lização.

A formação na fé é central à tarefa de evangelizar. 
Tem que fazer parte do processo treinar evangeliza-
dores a ir de casa em casa, a contactar as famílias das 
crianças que estão nos programas de educação re-
ligiosa e nos ministérios juvenis, e estar envolvidos 
na divulgação e no acolhimento. Os programas do 
RICA são uma maneira de ajudar a paróquia inteira 
a ter um sentido de missão e acolhimento.

Exorto todas as famílias católicas a desenvolverem 
uma espiritualidade do lar que renove a prática da 
oração regular em família. Esposos, rezai um com o 
outro. Pais, rezai com os vossos filhos. Vão à pro-
cura dos membros da família alargada, dos amigos 
católicos e dos vizinhos e convidem-nos a ir à Missa 
convosco. Como seríamos uma Igreja mais forte se 
cada família fosse capaz de ajudar nem que fosse só 
uma outra família a voltar à prática da fé!

Peço a cada católico que reze ao Espírito Santo neste 
Pentecostes pedindo a sabedoria para compreender 
os dons específicos que Deus lhe deu a si para con-
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struir a Igreja. Peça cada um ao Espírito Santo que o 
ajude a reconhecer as pessoas para quem Deus go-
staria que fosse a face da Sua Igreja. Na altura certa 
poderá então convidar essas pessoas a voltar para 
casa, para a nossa abençoada família católica.

11) Para que Todos Conheçam Jesus

O Beato Papa João Paulo II viajou até aos confins da 
terra para anunciar a Boa Nova a fim de que o mun-
do pudesse chegar a conhecer Cristo Jesus. Como o 
falecido Santo Padre, também nós temos que estar 
convencidos que o Reino de Deus se propaga de 
viva voz, pela palavra pessoal de cada um. Jesus diz: 
“Quem vos ouve, a mim ouve”.19

O Beato João Paulo II, na sua carta Novo Millennio 
Ineunte, lança-nos um desafio com a frase do Evan-
gelho “Duc in altum” para “lançarmos as redes ao 
largo”. Ele escreveu: “Temos que reacender em nós 
o ímpeto dos primeiros tempos da Igreja e permitir 
que fiquemos cheios do ardor da pregação apostóli-
ca que se seguiu ao Pentecostes. Temos que renovar 
em nós a ardente convicção de Paulo quando ex-
clamou: ‘Ai de mim se não pregar o Evangelho.’”20 
Vamos juntos remendar e fortalecer as nossas redes 
para que possamos melhor cumprir a missão que o 
Senhor nos entregou de sermos seus embaixadores. 
“A fé é reforçada quando é dada aos outros”.21

Um espírito missionário pode unir e revigorar a 
Igreja. Cristo é o missionário do Pai e nós somos os 
missionários de Cristo; somos pescadores de ho-
mens e mulheres, e não guardadores dos aquários. 
Como nos lembra o Beato João Paulo II, não evange-
lizamos sozinhos: “Jesus ressuscitado acompanha-
nos no nosso caminho e permite-nos reconhecê-lo, 
como os discípulos de Emaús, no partir do pão.22 

Possa Ele nos encontrar vigilantes, prontos a re-
conhecer a Sua face e ir a correr contar aos nossos 
irmãos e irmãs, a Boa Nova: “Vimos o Senhor”.23

Oração Arquidiocesana Catholics Come Home:
Que Todos Possam Conhecer Jesus24

Pai, chamas cada um pelo seu nome
E destes o vosso único Filho Jesus
Para nos reconciliar convosco e uns com os outros.

Na vossa fidelidade, 
Mandaste o Espírito Santo para completar
A missão de Jesus no meio de nós.

Abri os nossos corações a Jesus.

Dai-nos a coragem de vivermos 
como seguidores de Cristo.

Ajudai-nos a dizer o Seu nome
A todos quantos nos estão próximos
E a partilhar o Seu amor com todos os que estão 
longe.

Rezamos para que todas as pessoas em todos os 
lugares
Sejam convidadas a conhecer Jesus como Salvador
E sejam renovados pelo Seu amor infinito.

Vimos a vós pedindo tudo isto
Por Cristo, Senhor nosso. Amem.25

Sinceramente vosso em Cristo,
Cardeal Seán O’Malley, OFM Cap
Arcebispo de Boston

Tradução da versão original em Inglês por Maria 
Cortez de Lobão.  
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