ARQUIDIOCESE DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO
PROJETO PASTORAL - MISSIONÁRIO 2015
COORDENAÇÃO DE PASTORAL – COMIDI

Ações do Projeto - Alguns passos:
O que nos propomos?
Propomos uma ação arquidiocesana para traduzir o testemunho da
Esperança em Missão. Animar e motivar nossas Comunidades Paroquiais e todos
os organismos vivos da Igreja Particular do Rio de Janeiro a um “Estado
permanente de Missão”. Assumir a missão em nossa ação pastoral como “tensão
para o anúncio” e uma “tarefa primária da Igreja” (RM 34) - “a atividade
missionária ainda hoje representa o máximo desafio para a Igreja e a causa
missionária deve ser causa de todas as causas” (RM,34.40.86). Nós nos
esforçaremos para animar a causa missionária para toda nossa Arquidiocese
como causa primária.
O que faremos?
Convocaremos toda Arquidiocese a viver o Ano da Esperança sentindo o
apelo missionário, conscientizando-nos de que a Missão vai muito além de um
Ano Pastoral. Mas, é uma atitude permanente batismal.
Para tal, vamos motivar toda Igreja através de suas diversas Comunidades
no Rio de Janeiro (Paróquias, Clero, Seminários, Comunidades de Vida e Aliança,
Religiosos e Religiosas, Universidades, Escolas...) a renovarem a iniciativa de irem
ao encontro dos desafios e situações que clamam pelo anúncio da Esperança, que
é Cristo.
Em cada comunidade o “Discernimento Evangélico” nos fará enxergar
onde devemos ir – ao encontro de quem devemos sair. As Paróquias e outros
lugares pastorais orientados pelo senso pastoral de seus responsáveis deverão
escolher os lugares desta presença missionária.
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O Período do Dia 5 de Julho até o dia da Festa da Unidade por ocasião de
Cristo Rei (21/11/2015) toda Arquidiocese viverá um tempo para renovar e
ainda mais incentivar o impulso missionário.
Como faremos?
Tendo discernido onde iremos e a quem iremos: - Em nossa visitação
reforçaremos os laços da fraternidade e do acolhimento convidando e propondo
os visitados a participarem de três (pequenos) encontros celebrativos. Estes
encontros servirão para fazer crescer os laços afetivos, criar espaço orante e de
cuidado pastoral. Queremos com os irmãos que nos acolherem proclamar Jesus
Cristo como nossa Esperança de Vida e Salvação.
A ação missionária deverá privilegiar uma área pastoral e nesta realizar o
processo de acolhimento, visitação e de evangelização. O testemunho da
esperança se concretizará pelo acolhimento nas relações e pelo esforço de criar
vínculos de fraternidade e de serviço.
Como se desenvolverão os Encontros (visitas)?
Os Missionários e Missionárias conduzirão os encontros auxiliados por um
material previamente preparado pela Coordenação de Pastoral e COMIDI.
Este material será composto por 3 folhetos – Encontros celebrativos. Estes
Encontros devem acontecer durante os meses de Julho/ Agosto/ Setembro/
Outubro. A cada mês um encontro celebrativo nas casas visitadas:


Mês de Julho:



Neste mês acontecerão as primeiras visitas as famílias. Os missionários
serão acolhidos e farão a proposta dos encontros celebrativos nos meses
seguintes.



Mês de Agosto:



1º Encontro: - Queremos ver Jesus, nossa Esperança. (símbolo a vela) – Jo
9, 1- 11.



Mês de Setembro:



2º Encontro: - Senhor, “dá-nos desta água” (símbolo a água) – Jo 4, 1-11.



Mês de Outubro:



3º Encontro: - “Amou-nos até o fim” (símbolo a Cruz) _ Jo 13,1-13

Estes temas focalizarão Jesus como nossa Esperança. E nossa atenção
deverá ser criar envolvimento e relação de confiança para que juntos esperemos
no Senhor Jesus.
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Mês de Novembro:

Para este mês propomos um Encontro celebrativo, de acolhimento e de
confraternização na Paróquia. Os missionários convidarão as famílias visitadas
para um Encontro paroquial. A preparação deste Encontro será de acordo com a
realidade própria e criatividade da coordenação pastoral de cada paróquia.
A “propaganda é a alma do Negócio”. Como animar?
Sob a orientação da Coordenação Pastoral, do COMIDI e em unidade com a
Paróquia de Nossa Senhora da Paz em Ipanema realizaremos um final de semana
(Sábado e Domingo – 16-17/05/ 2015) de Missão Popular (Continental) na
Comunidade do Morro do Cantagalo-Ipanema. Esta ação servirá como um “plano
piloto” e motivador do comprometimento missionário de toda Arquidiocese. O
que se realizará na Comunidade do Cantagalo será um sinal do empreendimento
de toda Igreja Arquidiocesana de fazer acontecer ainda mais a vida missionária em
todas as suas Paróquias, em seus seguimentos eclesiais e aonde for possível pela
criatividade e ousadia evangélica chegar. Para esta ação missionária na
Comunidade do Morro do Cantagalo serão convocados as lideranças leigas e o
clero da Arquidiocese.
Após a realização desta missão Popular, será realizada uma avaliação do
evento (23/05/ 2015 – local e hora ainda para confirmar). Esta servirá também
como um momento a mais de formação das diversas Comunidades e lideranças
para que estes sejam promotores da missão em suas Paróquias e outros locais
pastorais possíveis.
Estes Encontros terminarão na Festa de Cristo Rei?
Não! A festa da Unidade por ocasião Cristo Rei (21/11/2015) será um
marco celebrativo e pastoral da comunhão arquidiocesana ao redor da causa
eclesial que é a missão. A missão é uma configuração batismal. Assim, a
convocação não poderá ser tímida, mas ousada e toda Igreja Arquidiocesana
estará comprometida diante do Senhor que é a Boa Nova de nossa Esperança. Por
isso, neste dia fazendo um elo litúrgico – pastoral lançaremos a Novena de Natal:
- O Menino Deus é nossa Esperança! E na Catedral serão abençoados e entregues
para as Comunidades as Imagens do Menino Jesus que acompanharão os livrinhos
da Novena de Natal.
Que ações prévias precisamos acolher, assumir e realizar?
1. Formar, animar e recuperar a consciência de todos os organismos
vivos da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro,
ajudando-os a compreender que o batizado é discípulo
missionário de Cristo: testemunha da Esperança.
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2. Formação e comunicação para o Clero da Arquidiocese sobre o Ano
da Esperança – Ano Missionário. Esta formação será realizada nos
Vicariatos, sob a responsabilidade dos senhores Vigários Episcopais
e Bispos referenciais. A Coordenação de Pastoral e COMIDI se
encontram disponíveis para ajudar a promover tais encontros.
3. Os Vicariatos animados por seus Vigários Episcopais, no período de
25/05/2015 à 3/07/2015, motivarão suas lideranças promovendo
novos encontros de formação, considerando as diversas realidades
locais.
4. Este Projeto conta com a assistência de Maria, “Mãe do Evangelho
Vivente, Virgem da Prontidão”. No dia 4/07/2015 às 9h em cadeia
nacional pela Rede Vida acolheremos a Imagem Peregrina da
Imaculada Conceição Aparecida - Padroeira do Brasil. A
Arquidiocese, representada pelo Sr. Cardeal, bispos, padres,
diáconos e leigos e leigas, irá a Aparecida para receber a Imagem
da Virgem e introduzi-la para visitação em toda Arquidiocese. Tudo
isto em vista da comemoração dos 300 anos da Imagem da Virgem
Aparecida - 2017.
5. O Envio missionário – “IDE!” - conferido pelo Sr. Cardeal Dom
Orani, para a realização da Ação Missionária em todas as Paróquias
e Comunidades da Arquidiocese será realizado no dia 5/07/2015 às
10h na Catedral de São Sebastião. Neste dia, a Imagem da Virgem
Aparecida será acolhida e associada à réplica da Cruz da JMJ.
6. Ações que já aconteceram:


Encontro de agentes de pastoral em preparação ao Ano da
Esperança – Ano Missionário – Reflexão sobre as bases da
Esperança Cristã - (7/03/2015). Local: Colégio Regina Coeli,
Usina.



Apresentação do Projeto Missionário para os bispos e Vigários
Episcopais – 10/03/2015 . no Ed. João Paulo II - 6º andar.



Formação Arquidiocesana para os leigos e lideranças
comunitárias sobre o Ano da Esperança – Ano Missionário.
Formação para a realização da Missão Popular (Continental) –
25/04/2015, no Auditório do Ed. João Paulo II – 8h às 18h.

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2015.
Pela Coordenação de Pastoral e pelo COMIDI
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