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Curso de Formação Missionária 
Preparação, qualificação e discernimento para leigos e leigas, 

religiosos e religiosas, diáconos e presbíteros 

Brasília, 31 de julho a 27 de agosto de 2016 
 

1. OBJETO 

O Curso de Formação Missionária é uma iniciativa promovida pelo Centro Cultural Missi-
onário (CCM) de Brasília, DF, organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) e a Comissão Episcopal para Amazônia, em parceria com a Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB). Visa oferecer uma formação qualificada, com enfoque na Ama-
zônia, aos agentes de pastoral engajados na ação evangelizadora da Igreja no Brasil. 

NOTA: O Curso de Formação Missionária de 2016 acontecerá junto ao Curso Ad 
Gentes. O programa terá algumas partes em conjunto, outras específicas para os 
missionários e as missionárias que atuam no Brasil.  
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Qualificar e capacitar nas dimensões humana, espiritual, intelectual e prática presbíte-
ros, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, leigos e leigas que se dispõem a atuar 
na pastoral missionária e que desejam ser enviados a regiões e situações tipicamente 
missionárias no Brasil, particularmente a Amazônia. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Aprofundar as motivações pessoais, a própria compreensão da missão, a visão 
dos desafios missionários, os fundamentos bíblicos e teológicos; 

2. Fornecer aos participantes referenciais essenciais teóricos e práticos para a ação 
missionária, recorrendo a vários tipos de mediações inter-disciplinares; 

3. Proporcionar, através do estudo, da reflexão e do debate, momentos de discerni-
mento participativo, de revigoramento espiritual e de atualização sobre os cami-
nhos da Igreja no Brasil e no mundo. 

 

3. PÚBLICO E VAGAS DISPONÍVEIS 

Para esse curso o Centro Cultural Missionário pode hospedar até 40 pessoas. Além das 
missionárias e missionários que são enviados à Amazônia, o curso é indicado sobretudo 
para agentes de pastoral que queiram se aprimorar nas temáticas relacionadas à missão, 
para amadurecer uma eventual decisão de elaborar caminhos e projetos junto à própria 
congregação ou diocese, como para missionários e missionárias que tenham passado um 
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tempo fora do Brasil e voltando desejam ter um tempo de atualização. Também se aconse-
lha essa formação como momento de revigoramento para presbíteros, religiosos e religio-
sas, leigos e leigas, que estão na labuta há anos, e que procuram um momento significativo 
de qualificação e avaliação pessoal sobre alguns conteúdos e sobre sua própria experiên-
cia missionária. A inscrição é feita pelo site: www.ccm.org.br.  
 

4. JUSTIFICATIVA 

A formação dos missionários é um fator básico para o desenvolvimento das atividades, 
sobretudo nas situações mais difíceis: o missionário é sempre um discípulo, um aprendiz, 
jamais um mestre. A prática missionária necessita de uma formação permanente que 
aponte pistas de ação em sintonia com a atual conjuntura histórica e eclesial. Esse curso 
de formação missionária quer proporcionar um importante momento de reflexão e de es-
tudo sobre referenciais teóricos, práticos e espirituais diante desse desafio tremendo e 
fascinante de sair de própria casa para tornar-se hóspede na casa dos outros. 
 

5. PERCURSO TEMÁTICO 

O foco do curso é a pessoa do missionário e da missionária. Com essa pessoa procura-
mos discernir a caminhada dela através de oito tipos de abordagens e mediações: come-
çamos pela dimensão humano-afetiva (1) da missão, com a mediação da psicologia, para 
indagar sobre nossas motivações profundas para a missão; mergulhamos na dimensão 
bíblica da missão (2), para descobrir as raízes da missão na caminhada do povo de Deus, 
de Jesus e da comunidade dos discípulos; continuamos com a dimensão histórica (3), pa-
ra aprender com aqueles que nos antecederam; encaramos os desafios da realidade com 
a dimensão socioambiental da missão (4), para nos confrontarmos com as grandes ques-
tões que inquietam a humanidade hoje a partir da América Latina; passamos pela di-
mensão cultural e intercultural (5), considerando sua relevância para o diálogo com as 
culturas; abordamos a dimensão religiosa e interreligiosa (6), considerando sua rele-
vância para o diálogo com as religiões; aprimoramos nosso conhecimento sobre a dou-
trina da Igreja sobre a missão, com a dimensão teológica (7); e concluímos com a dimen-
são espiritual (8), deixando que a presença divina penetre em nós e transforme perma-
nentemente toda missão. Todo processo será cadenciado por interlúdios pastorais que 
apresentarão temáticas e caminhos apontados como fundamentais para a ação missio-
nária no Brasil, particularmente para a Amazônia. 

TEMA EMENTA 

Dimensão humano-
afetiva da missão 

As dimensões cognitiva, afetiva e volitiva da pessoa huma-
na e sua relação com a atividade missionária em contextos 
especificamente exigentes.  

Dimensão bíblica  
da missão 

Os principais modelos e paradigmas bíblicos que funda-
mentam o discurso missionário: a missão no AT, Marcos e 
Mateus, Lucas e João, Paulo. 

Dimensão histórica  
da missão 

Modelos e paradigmas históricos da missão. A epopeia 
missionária no Novo Mundo. “Deslocamentos” para uma 
nova compreensão da missão hoje. 
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Dimensão sócio-
ambiental da missão 

Os desafios da globalização, da urbanização, das migra-
ções, da pobreza, do meio ambiente e da violência contra 
os povos indígenas, a partir da América Latina. 

Dimensão cultural e in-
tercultural da missão 

Encontro e desencontros com as culturas nativas dos po-
vos, a questão da inculturação e perspectivas para a vivên-
cia intercultural. 

Dimensão religiosa e in-
terreligiosa da missão 

Elementos para um novo paradigma de missão a partir de 
uma visão antropológica, perspectivas para o diálogo in-
ter-religioso e a missão inter-gentes. 

Dimensão teológica  
da missão 

A essência trinitária da missão. As dimensões cristológica, 
soteriológica, pneumatológica, eclesiológica e escatológica 
da missão. 

Dimensão espiritual  
da missão 

Linhas fundamentais de espiritualidade missionária. Pro-
ximidade e fraternidade universal como prática funda-
mental de Jesus “Deus conosco”. 

 

6. QUALIFICAÇÃO DOS ASSESSORES 

Os assessores e as assessoras convidados são estudiosos, pesquisadores, especialistas 
em diferentes campos do conhecimento, assessores do Centro Cultural Missionário, da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Conferência dos Religiosos do Brasil, com 
experiência de atuação no tema específico de cada módulo e com titulação adequada. 

 

TEMA DOCENTE QUALIFICAÇÃO 

Dimensão humana 
Maria de  

Fátima Morais 
Doutora em Ciências da Religião, mestre em 
educação e especializada em psicologia. 

Dimensão bíblica 
Tea  

Frigerio 
Pós-graduação em Assessoria Bíblica pela 
EST – CEBI. 

Dimensão histórica 
Sérgio  

Coutinho 
Doutor em História pela UFG e Mestre em 
História Social pela UNB. 

Dimensão sócio-
ambiental 

Roberto  
Malvezzi 

Graduado em Estudos Sociais, Filosofia, 
Ciências, Letras e Teologia. 

Dimensão 
intercultural 

Moussa Serge 
H. Traore 

Mestre em Estudos de Religiões e Culturas, 
especialista em Islã e contextos africanos. 

Dimensão 
interreligiosa 

Joachim 
Andrade 

Doutor em Ciência da Religiãopela PUC – SP e 
Mestre em Antropologia. 

Dimensão teológica 
Mémore  
Restori 

Mestre em Teologia com especialização em 
Missiologia pelo ITESP. 
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Dimensão espiritual 
Stefano  

Raschietti 
Mestre em Teologia Dogmática com 
concentração em Missiologia. 

NOTA: Os assessores estão todos confirmados. Caso alguns não puderem aparecer de última hora, haverá substituição 
por outro que tenha condições para o desenvolvimento do conteúdo. 

 

7. METODOLOGIA 

O curso será realizado alternando momentos de oração, meditação e celebração com ex-
planações, debates, oficinas e plenários. Poderão ser utilizados recursos de vídeos, slides, 
projeção de pontos chaves e outros adequados a cada disciplina. Cada assessor elaborará 
um plano de exposição do tema em diálogo com a coordenação do curso. 
 

8. COORDENAÇÃO 

O curso terá uma coordenação geral colegiada entre CCM, CRB e Comissão Episcopal pa-
ra Amazônia, a quem caberá as definições gerais do projeto e do acompanhamento do 
Curso. A coordenação executiva será feita pelo CCM.  
 

9. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAS 

Para o bom aproveitamento do curso é preciso que cada participante tome conhecimen-
to e concorde previamente com a organização e as regras da casa. Tempos e espaços fo-
ram pensados e elaborados em base a uma proposta formativa específica. Algumas exi-
gências logísticas requerem a colaboração dos cursistas. 

O curso será realizado na sede do CCM – SGAN 905 Conj. C, Brasília, DF – onde os partici-
pantes são também hospedados. A casa oferece espaços agradáveis e amplos: sala de con-
ferências, sala de reuniões, sala de jogos e academia, sala de estar com TV a cabo, sala de 
jogos com aparelhos de ginástica, biblioteca, capela, oratório, lavanderia comunitária e 
uma área externa de 4000 m2. Os quartos para os participantes são individuais (duplos em 
alguns casos), com roupa de cama, banho e telefone. Todos os ambientes da casa têm co-
nexão com internet sem fio. Temos a disposição seis computadores comunitários. 

A cada dia será apresentado um tema pelo assessor/a em quatro sessões, segundo essas 
orientações: 

- Exposição do tema   08h30 – 10h00 
- Complementação e debate  10h30 – 12h00 
- Grupos de estudo   14h00 – 15h30 
- Amarração e síntese   16h00 – 17h00 

- Cada sessão terá uma dinâmica própria que convida o grupo a interagir nos as-
suntos de maneira participativa e construtiva: essa dinâmica pode variar a crité-
rio de cada assessor.  

- Nas quartas-feiras e nos sábados haverá somente as duas primeiras sessões na 
parte da manhã. 

- Nas noites poderá ter uma sessão opcional de filmes, documentários, testemu-
nhos ou atividades relacionadas à temática missionária do dia.  

 
As celebrações comunitárias diárias, de segunda a sexta, serão preparadas pelos partici-
pantes, seguindo sugestões dos assessores ou da equipe de coordenação: 
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 Oração da Manhã   08h00 – 08h30 
 Celebração Eucarística  18h15 – 19h00 

Obs.: nas quartas-feiras e nos sábados haverá orações pessoais na parte da manha, en-
quanto os interlúdios pastorais começarão às 8h00; aos sábados e aos domingos, a cele-
bração eucarística será nas comunidades paroquiais. 
 
O horário das refeições é o seguinte: 

 Café da manhã:  07h30 – 08h00 
 Almoço   12h00 – 13h00 
 Janta    19h00 – 20h00   

Obs.: nos domingos, a janta será a partir das 18h00. 

 

10. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Domingo, 31 de julho – às 18h00: acolhida com a janta e, em seguida, apresentação 
do programa. “Toquem-me e vejam” (Lc 24,39): o significado do encontro com o Ressus-
citado para a Missão. 

A DIMENSÃO HUMANO-AFETIVA DA MISSÃO 

“Sou eu mesmo” (Lc 24,39) 

Ir. Maria de Fátima Morais, IASCJ, psicóloga, assessora da CRB e doutora em Ciências da 
Religião pela PUC – SP. 

Segunda, 1 de agosto: “OS OLHOS DOS DISCÍPULOS SE ABRIRAM, E ELES RECONHE-
CERAM JESUS” (Lc 24,31). A dimensão cognitiva da missão: motivações interiores para 
uma viagem ao exterior. 

Terça, 2 de agosto: “NÃO ESTAVA O NOSSO CORAÇÃO ARDENDO QUANDO ELE NOS 
FALAVA PELO CAMINHO?” (Lc 24,32).  A dimensão afetiva e volitiva da missão: discer-
nimento, opção, compromisso na caminhada. 

_____________________________________ Interlúdio Pastoral _______________________________________ 

Ir. Maria Irene Lopes dos Santos, CMSTJ, assessora da Comissão Episcopal para Amazônia.  

Quarta, 3 de agosto, de manhã: A AMAZÔNIA E OS DESAFIOS PARA A EVANGELIZA-
ÇÃO: a conjuntura atual, os projetos e as perspectivas. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

A DIMENSÃO BÍBLICA DA MISSÃO 

“Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras” (Lc 24,45) 

Ir. Tea Frigério, MMX, pós-graduada em Assessoria Bíblica pela EST – CEBI, coordenadora 
do Programa de Formação do CEBI. 

Quinta, 4 de agosto: SER E FAZER DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS. A Palavra de Deus fonte 
de sentido para a missão no mundo de hoje. 

Sexta, 5 de agosto: OS DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS E OS OUTROS. O surgimento da co-
munidade cristã por sua natureza missionária e intercultural. 
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____________________________________ Interlúdio Pastoral _______________________________________ 

Pe. Sidnei Marco Dornelas, CS, assessor da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e a 
Cooperação Intereclesial. 

Sábado, 6 de agosto, de manhã A MISSÃO CONTINENTAL E A PERSPECTIVA DA 
PARÓQUIA MISSIONÁRIA. Rumo a um novo padrão pastoral discipular, missionário e 
samaritano. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Domingo, 7 de agosto: passeio turístico por Brasília. 

A DIMENSÃO HISTÓRICA DA MISSÃO 

“No seu nome serão anunciados a conversão ...” (Lc 24,47a) 

Prof. Sérgio Ricardo Coutinho dos Santos, doutor em História pela UFG e membro da 
CEHILA/Brasil, professor de História da Igreja no Instituto São Boaventura de Brasília 
(ISB) e de Formação Política e Econômica no Centro Universitário IESB de Brasília.  

Segunda, 8 de agosto: A MISSÃO DA IGREJA AO LONGO DOS SÉCULOS E A VIDA DOS 
POVOS. Paradigmas e modelos históricos entre encontros, confrontos e desencontros. 

Terça, 9 de agosto: A MISSÃO DA IGREJA E A CONQUISTA COLONIAL. Para uma desco-
lonização da missão: aprendizagem de ontem para hoje e amanhã. 

_____________________________________ Interlúdio Pastoral _______________________________________ 

Pe. Sidnei Marco Dornelas, CS, assessor da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e a 
Cooperação Intereclesial. 

Quarta, 10 de agosto: MISSÃO E COOPERAÇÃO MISSIONÁRIA. Orientações para a anima-
ção missionária da Igreja no Brasil. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

A DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA MISSÃO 

“... e o perdão dos pecados a todas as nações ...” (Lc 24,47b) 

Prof. Roberto Malvezzi, assessor da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da Rede Eclesial 
Pan-amazônica (REPAM), cantor e compositor. 

Quinta, 11 de agosto: A FAMÍLIA HUMANA E O CUIDADO COM A CASA COMUM. A so-
ciedade mundial nas encruzilhadas das mudanças climáticas e da degradação sócio-
ambiental. 

Sexta, 12 de agosto: A FAMÍLIA HUMANA E A PERSPECTIVA DE UM OUTRO MUNDO 
POSSÍVEL. A proposta da ecologia integral numa visão latino-americana. 

____________________________________ Interlúdio Pastoral ________________________________________ 

Marline Dassoler Buzatto, missionária do CIMI, Conselhos Indigenista Missionário.  

Sábado, 13 de agosto, de manhã: A MISSÃO JUNTO AOS POVOS INDÍGENAS: testemu-
nho, diaconia, anúncio profético no reconhecimento do Outro. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Domingo, 14 de agosto: dia livre. 
 
A DIMENSÃO CULTURAL E INTERCULTURAL DA MISSÃO 

“... começando por Jerusalém” (Lc 24,47c) 

Pe. Moussa Serge Hyacinthe Traore, MAFR, mestre em Estudos de Religiões e Culturas, es-
pecialista em Islã e contextos africanos. 

Segunda, 15 de agosto: O EVANGELHO NAS CULTURAS, CAMINHO DE VIDA E 
ESPERANÇA. Elementos para uma teologia da inculturação. 

Terça, 16 de agosto: ENTRAR NO JARDIM DO OUTRO. Caminhos da missão como pro-
ximidade e encontro num ministério intercultural. 

_____________________________________ Interlúdio Pastoral_______________________________________ 

Pe. Jaime Patias, IMC, Mestre em comunicação pela Faculdade Cásper Líbero, SP, e Secretá-
rio Nacional da Pontifícia União Missionária. 

Quarta, 17 de agosto, de manhã: A MISSÃO E ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA COMO 
COMUNICAÇÃO. A ação evangelizadora das Pontifícias Obras Missionárias. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

A DIMENSÃO RELIGIOSA E INTERRELIGIOSA DA MISSÃO 

“E vocês são testemunhas disso” (Lc 24,48) 

Pe. Joachim Andrade, SVD, mestre em Antropologia e doutor em Ciência da Religião, espe-
cialistas em religiões e contextos asiáticos. 

Quinta, 18 de agosto: AS RELIGIÕES E SUAS MÚLTIPLAS DIMENSÕES. Elementos para 
um novo paradigma de missão a partir de uma visão antropológica. 

Sexta, 19 de agosto: “NOS TORNAMOS PEQUENOS NO MEIO DE VÓS” (1Ts 2,7). A mis-
são inter gentes como diálogo profético num contexto de pluralismo religioso. 

______________________________________ Interlúdio Pastoral ______________________________________ 

Pe. Estêvão Raschietti, SX, mestre em missiologia e Secretário Executivo do CCM. 

Sábado, 20 de agosto, de manhã: SETE PASSOS PARA UM PROJETO MISSIONÁRIO. Di-
cas para os navegantes a partir da prática missionária de Jesus. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Domingo, 21 de agosto: dia livre. 

A DIMENSÃO TEOLÓGICA DA MISSÃO 

“Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu” (Lc 24,49a) 

Prof. Mémore Restori, mestre em Teologia com especialização em Missiologia pelo Instituto 
Teológico São Paulo, SP. 

Segunda, 22 de agosto: A MISSÃO HOJE: MUDANÇA DE PARADIGMA. “Deslocamentos” 
para uma nova compreensão dos fundamentos, dos horizontes, dos âmbitos e das tarefas. 



8 
 

Terça, 23 de agosto: A MISSÃO HOJE: CAMINHO DE CONVERSÃO PARA TODA IGREJA. 
Itinerário, conteúdos, exigências, elementos norteadores da Evangelii Gaudium. 

______________________________________ Interlúdio Pastoral ______________________________________ 

Prof.ª Susana M.R. de Oliveira, coordenadora do Curso do CENFI. 

Quarta, 24 de agosto: DIMENSÃO PRÁTICA DA MISSÃO: aprendizagem a CELEBRAR na 
língua do outro (junto ao Curso do Cenfi). 

A DIMENSÃO ESPIRITUAL DA MISSÃO 

“Vocês serão revestidos do poder do alto” (Lc 24,49b) 

Pe. Maurício da Silva Jardim, diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias. 

Quinta, 25 de agosto: “RECEBERÃO A FORÇA DO ESPÍRITO PARA SEREM MINHAS 
TESTEMUNHAS” (At 1,8). Missão como impulso interior (dynamis) do Espírito e desdo-
bramentos na vida da comunidade.  

Sexta, 26 de agosto: “O ESPÍRITO DESCEU SOBRE ELES DA MESMA FORMA QUE 
DESCEU SOBRE NÓS” (At 11,15). Missão como extensão da ação do Espírito, presente e 
operante em todo o tempo e lugar. 

À noite, confraternização. 

Sábado, 27 de agosto – até 12h00: conclusão do curso e Celebração Eucarística de envio. 

 

Brasília, 22 de abril de 2016 

 

 

 
 Pe. Estevão Raschietti 

Secretário Executivo do CCM 
 Ir. Maria Irene Lopes dos Santos 

Assessora da Comissão para a Amazônia 

 


