
MISSÃO
nas pequenas comunidades

conversão pastoral

paróquia missionária

revisão de estruturas obsoletas

renovação paroquial

Mc 1,16-20
Jesus evangeliza através de pessoas 

reunidas em grupo

l É um evangelizador que vive a Palavra de Deus na 

sua vida cotidiana;

l Sabe acolher, convida e anima as pessoas a participar 

nas pequenas comunidades;

l Tem os pés no chão, os olhos na realidade, a Bíblia 

na mão, o coração na comunidade;

l Com convicção motiva as pessoas gerando 

esperança e novas atitudes; 

l Durante obstáculos, não desanima e não é 

negativista, vive e transmite a alegria cristã.

l Façam, com outras pequenas comunidades, 

celebrações, passeios, dias de lazer, missas; 

l Comemorem juntos aniversários, batizados, bodas 

de matrimônio, confraternizações de Natal e 

Páscoa, amigo secreto;

l Ajudem às famílias pobres, aos doentes e às famílias 

que enfrentam problemas de alcoolismo, drogas;

l Realizem a catequese de crianças e jovens;

l Coletem para doações, campanhas de solidariedade;

l Assumam as tarefas na comunidade e na paróquia 

como: festas dos padroeiros, ajuda na liturgia, 

limpezas das capelas;

Algumas condições

Algumas práticas

l Rezar pelas famílias da sua pequena comunidade;

l Convidar e motivar os vizinhos para participarem 

da pequena comunidade; 

l Participar da vida da paróquia, dos encontros de 

formação, das atividades, buscando sempre 

aprender;

l Promover novas lideranças;

l Aceitar crítica e avaliação, para fortalecer o 

trabalho e superar os problemas;

l Viver a fé, a esperança e o amor;

l Ser solidário com as pessoas em momentos de dor 

e alegria.

Coordenador(a)

l Que todos se conheçam e se sintam bem acolhidos;

l Que todos tenham iniciativas e sejam criativos, 

ajudando um ao outro;

l Que escolham pessoas capazes e em condições para 

animar e assumir compromisso;

l Que o encontro seja bem preparado, dias antes, 

pelo coordenador e seus ajudantes;

l Que se use de criatividade para animar o setor 

(violão, cantos, cafezinho, bate-papo).

l Que os encontros aconteçam, pelo menos uma vez 

a cada duas semanas; 

Papel de Coordenador(a)

missionários leigos

Rua Almeida Sande, 36 - Barris
40070-370 SALVADOR
tel.: (71) 3328-7461

centromissionario@outlook.com
www.cmredentorista.com
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Sua comunidade é missionária ?
Sua comunidade precisa de renovação ?
Sua comunidade busca pessoas afastadas ?
Sua paróquia está centralizada na matriz ?
Há muitos líderes engajados ?P
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Organize nas comunidades da paróquia setores 

missionários ou assim chamadas pequenas 

comunidades missionárias.

Faça da paróquia uma rede de comunidades.

Como fazer ?

l Inicialmente, a coordenação poderá ser assumida 

pelas pessoas que já estão atuando em pastorais;

l Com tempo, procurem expandir a coordenação 

atraindo as pessoas que apenas participam na missa 

sem nenhum engajamento pastoral;

l Esse processo é missionário, buscando, atraindo e 

acolhendo aqueles que estão afastados da 

paróquia;

l Para viver a experiência de comunhão, a exemplo da 

Santíssima Trindade (Jo 17,21) e da primeira 

comunidade cristã (At 4,32-35);

l Para que através do testemunho e do anúncio de 

Cristo Ressuscitado, o grupo missionário evangelize 

famílias e pessoas que abandonaram sua fé; 

l Para juntos fazer experiência de Jesus, refletindo e 

partilhando a Palavra de Deus. 

Por que criar ?

l Para evangelizar através das Campanhas da 

Fraternidade, Campanha Missionária, Natal em 

Família e as Orações nas Casas;

l Para despertar novas e comprometidas lideranças na 

comunidade;

l  Para paróquia tornar-se uma “comunidade de 

comunidades”; 

l Organize sua comunidade em pequenos grupos de 

famílias, tendo em vista as ruas, condomínios, 

becos, travessas, prédios, vizinhança, etc.;

l Nesses grupos podem participar famílias de outras 

igrejas;

l Esse pequeno grupo de famílias vai se chamar 

pequena comunidade missionária;

l Identifique quem poderia animar e coordenar essa 

pequena comunidade missionária;

l Moisés organiza o povo em tribos, isto é, em 

comunidades, para celebrar a Aliança com Deus 

(Ex 24, 1-11). 

l Jesus evangeliza através de pessoas reunidas em 

grupo (Mc 1,16-20); através dos Doze (Mt 

10,1-42; Mt 28,16-20); através dos setenta e 

dois (Lc 10,1-24). 

l Na parábola da videira e dos ramos, Jesus 

mostra que ninguém faz nada sozinho, isolado. 

Juntos, unidos uns aos outros e ao tronco, os 

ramos produzem muitos frutos (Jo 15,1-8).

l No dia de Pentecostes, a comunidade reunida 

na oração e partilha recebe o Espírito Santo 

começa a anunciar o Evangelho (At 2,14).

l O apóstolo Paulo institui comunidades nas 

quais deixa coordenadores, incentivando assim, 

a evangelização das grandes cidades (1Cor 16,19; 

Rm 16,3-5);

l No início da Igreja, os encontros se realizavam 

nas casas, como grupos de oração e reflexão 

(1Cor 16,19; Atos 2,46). A Igreja começou com 

o relacionamento das famílias entre si.

Essa proposta têm raízes na Bíblia?
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