
 

 A salvação tem sua origem no plano do Pai 
revelado através dos acontecimentos e palavras, 
para provocar a resposta do homem e levá-lo à 
união com Ele para sempre.

1. Preparação e prenúncio 
profético (AT)
 Deus se revela a Abraão 
que recebe a promessa (Ge 
12,2; 22,15-19). A promessa se 
concretiza através dos fatos 
da história (Ex 1-15): aliança 
(Ex 19-20); conquista da terra 
prometida (1Sm); reinado de 
Davi (2 Sm; 1Rs; 2Rs); ação dos  
profetas.

 Este período está direcionado para o 
cumprimento da promessa da vinda do Messias: Rei 
que salvará a humanidade.

2. Salvação na pessoa de Jesus Cristo (NT)
 Através da encarnação de Jesus Cristo, 
Deus invisível se faz visível na humanidade do Filho: 
“Jesus e o Pai são um” 
(Jo 14,9b).

3. Continuação da salvação no 
tempo da Igreja
 Toda a missão de Jesus 
passou  para a Igreja (Jo 20,21-
22). Ela, constituída e unida a 
Cristo, é a fundamental forma da 
presença de Cristo. Nela Cristo 
age através dos sacramentos e 
através da Palavra.

! Fazer o levantamento – evangelização não 
individualmente, mas dois a dois;

! Antes de sair para visitar as casas, rezar 
pelo local, pelas casas a serem visitadas. 
Pedir a luz do Espírito Santo. Pedir a graça 
d´Ele guiar os nossos passos, o nosso agir, 
as nossas palavras. Confiar no Espírito 
Santo;

! Ao bater na porta, explicar o motivo da 
visita;

! Ao entrar em uma casa saudar os 
moradores, dizendo: “A paz esteja nesta 
casa” (Lc 10,5);

!Fazer a ficha;
! Fazer um convite para a Missão, fazer um 

convite para participar da Comunidade. Se 
tiver um folheto com a programação das 
atividades da Comunidade, deixar. Se tiver 
uma outra lembrança da missão deixar 
também.

!Convidar para rezar (ou orar) pela casa, 
pela família, pelos doentes que nela houver, 
com a possibilidade de impor as mãos sobre 
os doentes. 

!Dar uma bênção, p. ex.: conforme o livro de  
Números (Nm 6,24-26)  ou outra.

!Ao sair da casa, na despedida pode se dizer: 
“Que a graça do Senhor Jesus esteja com 
vocês” (1Cor 16,23).

Como proceder para fazer 
do levantamento sociorreligioso 
uma ação missionária e 
evangelizadora?
Quais são passos 
para esta evangelização?

1. Primeiro encontro;
! Convite do Pároco;
! Resposta dos Missionários;
! Primeira Visita nas comunidades;

2. Abertura do Ano Missionário;
3. As Escolas de Formação Missionária;
4. Pré-Missão  e Oração nas Famílias;
5. Santas Missões;
6. Pós - Missão;

1. Lembre-se da oração pela missão nas 
comunidades, durante todas as celebrações 
e encontros.

2. Você é convidado para ser missionário;
3. Realizar o levantamento sociorreligioso;
4. Promoção e a publicidade da missão através:

! dos meios de comunicação social, 
cartazes, impressos;

! dos acontecimentos como: gincanas, 
shows, apresentações, feiras ect, 
conforme a criatividade de cada comuni-
dade;

5. Escolha da Coordenação Central das Santas 
Missões:
! distribuição de serviços indispensáveis 

para o funciona-mento da missão;
6. Ensaio dos cânticos missionários;

Evangelizar
proclamando a Boa Nova de Jesus,

caminho para a santidade,
por meio do serviço, diálogo, anúncio

e  testemunho de comunhão,
à luz da opção pelos pobres, 

promovendo a dignidade da pessoa,
renovando a comunidade,

formando o povo de Deus e 
participando da construção de uma 

sociedade
justa e solidária,

a caminho do Reino definitivo
(DGAE 71).
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Nome: 
Jesus Cristo, (Mt 1,1),  o Nazareno (Mt 2,23);

Filiação: 
José (Pai adotivo) e Maria (Mt 1,18; 13,55);

Nascimento: 
Início da era cristã, nos tempos de Rei 
Herodes (Lc 1, 5) e de César Augusto  em 
Roma (Lc 2,1);

Lugar do nascimento: 
Belém da Judéia (Lc 2,1- 21);

Sexo: 
Homem  (Mt 1, 21);

País da origem: 
Judéia (Israel) (Mt 2,1);

Nacionalidade: 
Judeu, descendente de Abraão (Mt 1,1);

Profissão: 
Carpinteiro (Mc 6,3);

Morreu crucificado: 
Mt 28,5  - Jerusalém , ano 33

Foi sepultado: Jo 19,38-42

Anunciação
 “Maria perguntou: ´Como será isto, 
se eu não vivo com um homem?’ 
Respondeu-lhe o anjo: ‘O Espírito Santo 
descerá sobre ti e a força do Altíssimo te 
cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo 
que vai nascer será chamado Filho de 
Deus.” (Lc 1,35) 

Batismo
 “Quando Ele estava saindo da água, o 
céu se rasgou e o Espírito, como uma pomba, 
desceu sobre Ele e se deu para ouvir uma 
voz que veio de céu, dizendo: “Tu és o meu 
Filho muito amado, a ti dedico o meu afeto” 
(Mc 1,11).  O batismo revelou a divindade de 
Jesus. 

Ressurreição
 As mulheres constatam o túmulo 
vazio. Um anjo lhes avisa: “Não tenham 
medo! Sei que estão procurando Jesus, o 
crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, 
como tinha dito! (Mt 28,1-10).

Conhecemos a vida pública de Jesus:
!  Jesus sente fome e  sede  (Mt 4,2) (Jo 4,7); 
! quando sente o cansaço dorme (Mt 8,24); 
! participa das festas da comunidade (Jo 2,2-12);

! experimenta  alegria (Lc 10,21); 
! sente raiva e  indignação (Jo 2,13-16); 
! tem compaixão dos pobres  (Lc 5,29-30); 
! nos momentos da dor ele chora (Jo 11,35);
! sente medo  por causa da paixão (Lc 22,44);

Milagres
Os milagres tinham como objetivo ajudar as 
pessoas a descobrir Jesus como 
Verdadeiro Deus.
! A cura da sogra de Pedro (Mt 8,14s);
! A cura de um leproso (Mc 1,40-45);
! A tempestade acalmada (Mt 8,23-27);
! Multiplicação dos pães (Mt 14,13-21);
! Jesus anda sobre as águas (Mt 14,22s);
! A ressurreicção do filho da viúva (Lc 7,11-17);

 O túmulo vazio e as aparições de 
Jesus Cristo atestam a sua ressurreição e a 
sua divindade. A ressurreição de Jesus Cristo 
é a maior prova da sua divindade.

Ressuscitado Jesus aparece:
! aos dois discípulos  que iam a Emaús  

(Lc 24,13-25);
! aos Apóstolos e deu  prova  da sua 

ressurreição a Tomé (Jo 20,26-28);
! apareceu à margem do Lago Tiberíades 

(Jo 21,1-22);
! apareceu a mais de quinhentos irmãos de 

uma vez (1Cor 15,6).

! anuncia o Reino de Deus (Mc 1,14-15)
! anuncia a Boa Nova aos pobres (Lc 4,18-19)
! anuncia aos cativos a redenção
! anúncia aos cegos recuperação da vista
! anuncia a libertação dos oprimidos
! proclama um Ano de Graça

“Como o Pai me enviou, também eu envio 
vocês...Recebei o Espírito Santo...” (Jo 20,21-22)

“Ele quer que todos os homens sejam salvos e 
cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 2,4).
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