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8º ENCONTRO NACIONAL DA MISSÃO CONTINENTAL 

Brasília, de 15 a 19 de maio de 2017 
 

DESAFIOS E CAMINHOS  
DA MISSÃO NA AMÉRICA LATINA 

CELEBRANDO 10 ANOS DE APARECIDA 

 
Prezados Irmãos e Irmãs, 

O Centro Cultural Missionário de Brasília (CCM) e a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação 
Missionária e Cooperação Intereclesial (CNBB) estão promovendo, de 15 a 19 de maio de 2017, 
o 8º Encontro Nacional da Missão Continental, com o tema: "Desafios e caminhos da missão 
na América Latina – celebrando 10 anos de Aparecida". 

Passados dez anos de sua realização, em seus frutos vemos a enorme fecundidade gerada pela 
V Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e Caribenho de Aparecida, em maio de 
2017. A proposta da Missão Continental, seu principal compromisso, nem sempre foi bem 
entendida quando de seu lançamento. Revelou-se, porém, como uma verdadeira sementeira de 
inúmeras experiências, atividades e projetos missionários que apontam para a perspectiva de 
uma Igreja em estado permanente de missão. Para nossa alegria, o Papa Francisco não só 
confirmou essa perspectiva em seu pontificado, mas alargou-a para todo o mundo e para os 
variados campos da ação apostólica da Igreja 

Nesse Encontro, celebrando 10 anos da Conferência de Aparecida, e do lançamento da Missão 
Continental, desejamos refletir juntos sobre a contribuição desse momento iluminador da 
missão da Igreja. É nosso objetivo examinar os desafios pastorais que, desde então, se 
apresentam para a missão da Igreja, e vislumbrar os caminhos que foram se abrindo, 
considerando sobretudo a reflexão gerada pelo Magistério do Papa Francisco.  

Assim, convidamos a todos que estão comprometidos com uma Igreja em estado permanente 
de missão a virem partilhar conosco dessa celebração, trazendo suas experiências e sua 
reflexão sobre a missão hoje no Brasil e na América Latina. 

Fraternalmente, 

 

 

 
Dom Esmeraldo Barreto de Farias 
Comissão Episcopal para a Ação 

Missionária e Cooperação Intereclesial 



DESAFIOS E CAMINHOS DA MISSÃO NA AMÉRICA LATINA 
CELEBRANDO 10 ANOS DE APARECIDA 

 
OBJETIVO GERAL 

Celebrar, partilhar e refletir sobre os dez anos da proposta de uma Igreja em estado permanente de 
missão, na memória da realização da Conferência de Aparecida, considerando os desafios e os 
novos caminhos para a missão no atual contexto da Igreja do Brasil e da América Latina. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 A partir da Aparecida refletir sobre os desafios atuais da transmissão da fé, da iniciação à 
vida cristã, do ministério da Palavra numa Igreja toda missionária; 

 A partir da Aparecida refletir sobre os desafios atuais da família, de uma pastoral familiar 
missionária e de uma Igreja toda misericordiosa; 

 A partir da Aparecida refletir sobre os desafios atuais do cuidado de nossa casa comum, da 
defesa do direito dos pobres e de uma pastoral social missionária numa Igreja toda 
samaritana; 

 Celebrar a realização dos dez anos da Conferência de Aparecida e seus frutos na caminhada 
missionária de nossa Igreja. 

 
PÚBLICO 

Representantes de organizações missionárias, COMIREs e COMIDIs; sacerdotes, consagrados e 
leigos comprometidos com a missão permanente em suas Dioceses e Paróquias. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Segunda, 15 de maio, às 19h00: abertura e apresentação dos participantes. 
2. Terça, 16 de maio: DE APARECIDA À EVANGELII GAUDIUM: OS DESAFIOS DA 

TRANSMISSÃO DA FÉ – Pe. Sidnei Marco Dornelas, CS, assessor da Comissão para Ação 
Missionária – CNBB, Brasília,DF 

3. Quarta, 17 de maio: DE APARECIDA À AMORIS LAETITIA: OS DESAFIOS DA FAMÍLIA NA 
MISSÃO – Pe. Antônio Luiz Catelán Ferreira, sub-secretário de Pastoral e assessor da Comissão 
para a Doutrina da Fé – CNBB, Brasília, DF 

4. Quarta, 18 de maio: DE APARECIDA À LAUTATO SI’: OS DESAFIOS PARA UMA IGREJA 
SAMARITANA – Pe. Ari Antônio dos Reis, professor do ITEPA – Passo Fundo, RS 

5. Sexta, 19 de maio: SÍNTESE FINAL, ENCAMINHAMENTOS, AVALIAÇÃO E CELEBRAÇÃO DOS 
DEZ ANOS DE APARECIDA 

 
METODOLOGIA 

Duas sessões de manhã de exposições e debates. Duas à tarde de oficinas, grupo de estudo, 
experiências missionárias, amarração e sínteses. 
 
DATA E LOCAL 

A Semana será realizada de 15 a 19 de maio, no Centro Cultural Missionário, SGAN 905 Conj. “C” – 
Brasília, DF – Fone: (61) 3274.3009. 
 
INSCRIÇÕES 

Poderão ser efetuadas pela internet através do website: www.ccm.org.br. A taxa, incluindo 
formação e hospedagem, é de R$ 700,00. Vagas limitadas. 


