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INTRODUÇÃO
Primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe:
Lema: “Todos somos discípulos missionários em saída”, 

Papa Francisco: “Quero estar convosco neste momento e na 
preparação até novembro... é a primeira vez que isto se faz... 
Acompanho-vos com as minhas orações e bons votos, avançai com 
coragem!”

A nossa Assembleia é de todo o Povo de Deus, e daí o seu 
carácter sinodal para “caminhar juntos”, homens e mulheres,
leigos  e leigas, religiosos e religiosas, diáconos, seminaristas, 
sacerdotes, bispos e todas as pessoas de boa vontade.

Quando: 21-28 de novembro de 2021

Local: Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. 
Preparação para a Assembleia: amplo processo de escuta a fim de 
discernir juntos a vontade de Deus e o apelo que Ele nos faz como 
Igreja.



Em continuidade com as Conferências Gerais do Episcopado
Latino-americano, desde Medellín até Aparecida.

“ver”, “iluminar” e “agir”.

Esperamos que estas reflexões sejam uma ajuda para o diálogo e 
o discernimento pessoal e comunitário, suscitando muitas 
contribuições do Povo de Deus na escuta mútua e nas 
deliberações comuns em preparação da nossa Primeira 
Assembleia Eclesial. 



I. A vida dos nossos povos na América Latina e 
no Caribe (VER)

A. Alguns aspectos da realidade que nos desafiam como discípulos missionários neste 
momento da história

1. A realidade sociocultural
A pandemia da COVID-19, sinal de uma mudança epocal

O Papa Francisco diz-nos: “A pandemia e a tempestade que desencadeou, “desmascarou a 
nossa vulnerabilidade e  desmascarou aquelas falsas e supérfluas  garantias com que 
tínhamos construído  as nossas agendas, os nossos projetos, rotinas e prioridades”, 
mostrando-nos também “como tínhamos abandonado o que alimenta, sustenta e dá força 
à nossa vida e à nossa comunidade”.

As pessoas que vivem na pobreza e na extrema pobreza têm sido e são as mais afetadas.

Na nossa região, a pandemia tem revelado com grande força os graves problemas que 
temos sofrido durante décadas. As  desigualdades sociais expõem os pobres a maiores 
riscos de contágio. Além disso, a maioria dos pobres urbanos vive em condições de grande 
sobrelotação. 



c. Exclusão crescente, cultura do descarte e 
práticas de solidariedade
Ao mesmo tempo que tantos seres humanos são “descartados”, 
transformados em objetos, despojados, expressões de solidariedade, 
generosidade e a  procura de transformações nas condições de vida de 
todos se multiplicam.

b. Um modelo econômico e social que 
se volta contra o ser humano
O nosso sistema econômico atual põe em risco 
os fundamentos da vida e da coexistência 
humana, justa e pacífica no nosso planeta.
u O modelo econômico e social em que vivemos, que 

não tem o ser humano no seu centro e que não foi 
concebido e desenvolvido para a vida, deixa 
grandes grupos da população fora de uma 
existência merecidamente digna.



d. Ouvir O Grito Da Terra, Cuidando Da Nossa Casa Comum.
A pandemia demonstrou muito claramente que não é possível ter uma vida 
saudável numa terra doente, tão saqueada e ecologicamente cada vez mais 
danificada e desequilibrada, onde as alterações climáticas também estão avançando 
a um ritmo acelerado.

O nosso planeta, a nossa casa comum, já não consegue resistir. As consequências 
da depredação da nossa Terra trazem mais fome, mais pobreza, mais morte.

e. A violência crescente nas nossas sociedades
Na América Latina e no Caribe observamos um aumento da violência nas 
várias esferas da sociedade, exercida por grupos armados e cada vez mais 
ligada ao crime organizado e às várias máfias. 

A violência está a multiplicar-se e a 
diversificar-se, assumindo cada vez mais 
rostos. O aumento da violência contra as 
mulheres é verdadeiramente alarmante.



f. Face às grandes lacunas educacionais, é necessário um “Pacto 
Educativo Global”

O Pacto visa também a educação para a paz, justiça, amizade social e fraternidade 
entre todos os povos da terra, bem como o diálogo entre as várias religiões e culturas. 
O Papa apelou às instituições educacionais na Igreja Católica e nas outras igrejas cristãs, 
bem como nas várias sociedades.

“É necessário unir esforços para 
criar um pacto educativo que 

forme  pessoas maduras, capazes 
de viver em sociedade e para a 

sociedade”.



Os povos indígenas, afrodescendentes e camponeses, 
também estão entre os mais vulneráveis.

g. Os migrantes são os novos pobres
Entre as pessoas mais afetadas pela grave crise ecológica, climática e social nos países 
do nosso subcontinente encontram-se migrantes, refugiados e vítimas de tráfico 
humano. 

O Papa Francisco diz-nos: “Na nossa relação com os migrantes é mostrado se ‘faz carne’ 
a nossa afirmação cristã de que somos todos irmãos e irmãs, (Cf. FT 128). Também aqui 
somos testados sobre se estamos verdadeiramente empenhados em ‘acolher, proteger, 
promover e integrar’ (FT 129) os migrantes como nossos irmãos e irmãs.” (DA91). 

h. Povos indígenas e afrodescendentes: para uma cidadania 
plena na sociedade e na Igreja
Em Aparecida, os membros dos povos indígenas e afro-americanos foram 
reconhecidos como “novos sujeitos” que “emergem na sociedade e na Igreja” (DA91). 
‘’’



i. Globalização e a Democratização da Comunicação Social
- crescente controle e manipulação da informação pelos meios 

hegemônicos. 

- diminuição da pluralidade e diversidade na informação e comunicação, 

- Favorecimento do mercado e as grandes empresas transnacionais,

O mundo da comunicação e as suas tecnologias oferece-nos,  ao mesmo tempo, a 
possibilidade de solidariedade e empenho globalizantes e a possibilidade de 
fragmentar a nossa compreensão do mundo. Conhecê-lo e exercer o nosso direito à 
comunicação é um desafio contemporâneo urgente.

Durante a pandemia, estão reforçando a globalização da solidariedade e da 
esperança, permitindo a troca de informações, testemunhos de boas práticas e 
conteúdo de formação em tempo real, e tornando possível uma proximidade 
emocional apesar do isolamento físico.

j. Informação transbordante, conhecimentos 
fragmentados e a urgência de uma visão integradora



2. A realidade da nossa Igreja hoje na nossa história

a. Uma secularização que está avançando em vários 
países da América Latina e do Caribe
A secularização não é apenas um fenômeno dos países europeus, 
mas também da América Latina e do Caribe.  

“o processo de secularização tende a reduzir a fé e a Igreja ao 
âmbito privado e íntimo” (EG 64).

b. Um crescimento sempre crescente das igrejas Evangélicas e 
Pentecostais no nosso continente
É um sinal dos nossos tempos que nos desafia a colocarmo-nos as questões: o 
que é que as pessoas procuram nas outras igrejas, porque não o encontram na 
Igreja Católica, de que é que precisam?

A secularização está avançando na nossa região e, no meio 
dela, os jovens vivem muitas vezes vidas confusas.



c. O desafio de um maior desenvolvimento da pastoral 
urbana
Catorze anos após Aparecida, pode-se observar que as cidades da nossa região 
são cada vez mais locais de encontro de culturas diversas e, não raro, antagônicas

Nas cidades, novas culturas continuam a ser forjadas com novas linguagens e 
simbologias (cf. DA 510). Do ponto de vista da fé, podemos afirmar que “Deus vive 
na cidade” (DA 514), mas temos de o procurar e descobrir a sua presença

d. Os jovens como atores sociais e promotores da 
cultura.
Entre os diversos rotos da Igreja na América Latina e no Caribe, a dos 
jovens destaca-se acima de tudo. Como discípulos missionários somos 
chamados a empenhar-nos na promoção humana e na defesa dos direitos 
dos jovens, especialmente daqueles que vivem em situações de grande 
vulnerabilidade, expostos ao perigo de sofrer vários tipos de violência.

Precisamos de saber mais sobre os passos dados na  exploração de novos caminhos na pastoral 
urbana, a fim de discernir a situação pastoral na cidade.



e. As mulheres e o desafio da sua plena participação na 
sociedade e na Igreja
“É necessário que a Igreja assuma em seu seio com maior força a 
liderança das mulheres, e que as reconheça e promova, fortalecendo 
sua participação nos conselhos pastorais das paróquias e dioceses, 
inclusive nas instâncias de governo” (SA DF 101).

f. Abuso sexual na Igreja
Em vários países da América Latina e do Caribe, e não só na sociedade mas também na 
Igreja Católica, tem havido numerosos relatos de abuso sexual de menores, bem como 
de adultos de ambos os sexos.

Este sinal chocante requer uma resposta decisiva a fim de proclamar com 
credibilidade, em palavras e atos, Deus que cuida da vida de todas as pessoas, 
particularmente das mais vulneráveis e indefesas.



g. Clericalismo, um grande obstáculo a uma Igreja sinodal
porque uma Igreja sinodal pertence a todos, juntos no caminho, de forma 
corresponsável, com escuta e  contribuições. Uma Igreja que percorre todas as 
estradas juntamente com o Povo de Deus.

Todos os membros do Povo de Deus são chamados a 
embarcar em caminhos de conversão, porque o 
clericalismo não é apenas uma tentação para 
sacerdotes, mas também para bispos, religiosos e 
religiosas, leigos e leigas. 



h. Em direção a uma Igreja itinerante e sinodal, 
caminhando por novos caminhos

Há um desejo crescente de crescer em sinodalidade, porque 
significa caminhar juntos em corresponsabilidade com o futuro 
da nossa Igreja. 

Na prática da sinodalidade enriquecemo-nos e encorajamo-nos 
mutuamente na fé, “aprendendo uns com os outros” (CV 206). 
Desta forma, podemos “refletir melhor aquele maravilhoso 
poliedro que a Igreja de Jesus Cristo deve ser” (VC 207).’’



II. A partir do encontro com Jesus Cristo a vida do nosso 
povo é iluminada (ILUMINAR).

A. Ler os sinais dos tempos como discípulos missionários.
• Um eixo fundamental do discipulado e da proposta missionária é a 

proclamação da Nova Vida em Cristo e o estabelecimento do Reino (cf. DA 
367) sob a perspectiva de uma “evangelização integral” (DA 176).  Isso implica 
não apenas uma mensagem espiritual ou religiosa, mas uma opção para todas as dimensões da 
vida, para que todos a possam ter e em abundância (cf. Jo 10,10).

• A chamada para ser discípulo implica ser convocado para estar intimamente 
unido a Jesus (Cf. DA 131). O início do discipulado, portanto, está numa 
pessoa, Jesus Cristo

• O nosso projeto de vida concretiza-se na prática do novo mandamento do 
amor. 



1. CRESCER NO SEGUIMENTO DE 
JESUS

• Crescer no seguimento de Jesus Cristo através de um 
caminho de formação integral que permita o 
desenvolvimento da sua dimensão missionária. 

• O seguimento de Cristo – implica em conversões 
sucessivas (processo permanente e integral (cf. DA 382).

• Não basta chamar-se cristão, conhecer a doutrina e 
cumprir as práticas fundamentais da religião ou da 
caridade, se isto não se traduzir num esforço pessoal para 
crescer em fidelidade à pessoa de Jesus, ao seu modo de 
vida, ao seu trabalho e à sua justiça.

• Em suma, o discípulo de Jesus Cristo mostra-se 
autenticamente como tal quando assume a missão e o 
destino do Mestre, comunicando a sua Vida e colocando-
se ao seu serviço na plenitude do que ela significa.



B. COMO DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS, 
ESTAMOS AO SERVIÇO DA VIDA

A proposta missionária de Jesus Cristo é comunicar “uma 
vida plena para todos” (DA 361) e a missão dos  que o 
seguem será dar com as suas palavras e testemunhar este 
dom.

A Vida que Cristo oferece concretiza-se numa opção 
preferencial pelos pobres, enfrentando o desafio da 
miséria, dos excluídos e da transformação “das estruturas, 
especialmente as que criam injustiça” (DI 4), no 
compromisso de cuidar do casamento e da família  (cf. DA 
431-475) e da evangelização das diferentes culturas dos 
nossos povos (cf. DA 476-480).



2. MISSÃO, UM MOVIMENTO “EM SAÍDA”

A missão, portanto, é um movimento “a 
favor da vida”, para comunicar e partilhar 
Cristo que encheu as suas vidas de sentido, 
verdade e amor, alegria e esperança (cf. DA 
548).

Proclamação integral do Evangelho:
- atrair ao encontro com Cristo, e ao 

discipulado;
- anunciar explicitamente uma vida digna 

para todos.

“tudo o que é humano tem ressonância no coração dos seguidores de 
Jesus”. 



3. EVANGELIZAÇÃO, PROMOÇÃO HUMANA E LIBERTAÇÃO
AUTÊNTICA

A missão de comunicar a Vida está orientada para uma verdadeira libertação 
integral de todos os oprimidos, ou seja, dos pecadores, dos pobres, dos 
excluídos e, em geral, de todos aqueles que estão crucificados nesta terra.

A missão, nesta perspectiva, desenrola-se num caminho de libertação: religioso,
que visa a libertação do pecado, que quebra a amizade com Deus e isola dos outros (nível de reconciliação); 
antropológico, que se refere à libertação dos agentes que produzem a alienação cultural (nível de 

humanização); e socioeconômico e político, que procura a libertação das causas que geram a 
opressão (nível de reinserção social) (Cf. DA 359).

A opção preferencial pelos pobres expressa aquela solidariedade que é própria e 
distintiva da fisionomia latino-americana (cf. DA 391). Abre a janela, alargando e 
diversificando esta opção ao referir-se aos “novos rostos” dos pobres 
utilizando a categoria “excluídos” (migrantes, crianças sujeitas a violência e forçadas a viver e 
trabalhar na rua toxicodependentes, encarcerados e os excluídos devido ao seu analfabetismo tecnológico



• Surge o desafio e a missão de desenvolver 
estruturas mais justas e de transmitir os 
valores sociais do Evangelho. Com efeito, os 
discípulos, de preferência os leigos, que 
desempenham a sua missão no seu trabalho 
diário no mundo, com o seu testemunho e a sua 
atividade, devem contribuir para a criação de 
estruturas de acordo com os critérios do 
Evangelho (cf. DA 210).

• Proclamação e denúncia não são suficientes se 
não forem acompanhadas, de acordo com as 
realidades e possibilidades, por uma oferta 
concreta de criação ou transformação.



III. A 
Caminho da 
Conversão 
Pessoal, 
Comunitária 
e Social 
(atuar)

A. Como discípulos missionários, 
somos chamados a percorrer novos 
caminhos.

A Vida Completa que nos é dada em Jesus Cristo, 
“a Igreja tem como missão própria e específica 
comunicar a vida de Jesus Cristo a todas as 
pessoas” (DA 386).

É urgente fazê-lo do ser missionário e 
evangelizador da Igreja, expresso numa pastoral 
integral e integradora que “deve impregnar todas 
as estruturas eclesiais e todos os planos pastorais” 
(DA 365).



Proteger a nossa casa comum 
de uma perspectiva ecológica 

integral, promovendo a 
harmonia entre os seres 

humanos e o nosso planeta.
Este processo evangelizador não 
negligencia a criação como um dom 
de Deus a ser cuidado, e onde 
devemos “entrar em diálogo com 
todos sobre o cuidado da nossa casa 
comum” (LS 3).

Como discípulos missionários, inspirados pela fé, 
devemos gerar harmonia na nossa relação com o 

nosso próximo e com a terra

1 – O apelo a uma ecologia integral



Acompanhando as transformações para uma economia 
que coloca no centro a dignidade dos seres humanos e, 

nisto, as comunidades que sofrem os impactos das 
políticas depredadoras.

Também não é sustentável uma economia que
dê prioridade ao lucro máximo à custa de
muitas pessoas e da natureza; uma economia
que estimule o consumo desenfreado e, assim,
afete seriamente os frágeis equilíbrios
ecológicos.

O Papa Francisco disse: “não a uma economia da exclusão e
da desigualdade social. Esta economia mata” (EG 53)

2 – Para uma economia solidária, sustentável e ao 
serviço do bem comum



Trabalhar contra os vários tipos de 
violência que afetam 

especialmente as pessoas e grupos 
mais vulneráveis.

Como discípulos missionários de Jesus, não
podemos ficar indiferentes perante estes
diferentes tipos de violência que afetam
especialmente as pessoas mais indefesas e
desprotegidas.

“a violência psicológica, a violência 
verbal, a violência física, a violência 

sexual” 

3 – Discípulos comprometidos com uma 
cultura de paz



Discernir no meio da confusão produzida pelos 
avanços tecnológicos e encontrar aí o Evangelho.

A continuidade da formação na fé e no trabalho pastoral
e social tem sido possibilitada pelos meios de
comunicação social através de cursos, painéis e
conversas onde diversas realidades são reunidas numa
único tela; desta forma as telas são transformadas em
espaços de amizade social com compromisso global.

4 – A novas tecnologias, as suas grandes 
contribuições e os seus riscos



Velando pelo reforço da democracia e pela participação ativa das 
comunidades.

Devemos tomar consciência da necessidade de
“reabilitar a política” porque é “uma sublime
vocação, é uma das formas mais preciosas de
caridade, porque busca o bem comum” (Fratelli
Tutti 180).

“a convivência harmônica e pacífica está se deteriorando gravemente em muitos países” (DA 78), a
violência está crescendo, o institucionalismo está se perdendo, há uma violação flagrante dos direitos
humanos e “alguns parlamentos ou assembleias legislativas aprovam leis injustas contra os direitos

A participação no reforço do tecido social é própria dos cristãos na medida em que somos
corresponsáveis pelo bem comum. Portanto, é uma tarefa urgente para nós participar e
trabalhar para a maturação dos sistemas políticos e sociais dos nossos povos, contribuindo
com a seiva do Evangelho para que os sistemas políticos possam estar verdadeiramente ao
serviço das pessoas

5 – Velar pela democracia, que ainda é frágil nos nossos país



Envolver-se na renovação eclesial, com uma perspectiva sinodal. 
Evangelização, promoção humana e libertação autêntica são a 
nossa missão.
Aparecida propõe a necessidade de entrar numa profunda renovação pastoral a fim de “confirmar, 
renovar e revitalizar a novidade do Evangelho arraigada em nossa história, a partir de um encontro 
pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos e missionários” (DA 11) 
Esta conversão implica fazer as necessárias “reformas espirituais, pastorais e também institucionais” 
(DA 367), de modo a passarmos de “uma pastoral de mera conservação para uma pastoral 
decididamente missionária” (DA 370). 

que é um tipo
de instinto espiritual que nos permite sentir com a Igreja e
discernir o que está em conformidade com a fé apostólica e
o espírito do Evangelho.

6 – Rumo a uma renovação eclesial



A sinodalidade eclesial é 

um sinal da corresponsabilidade de todo 
o Povo de Deus na construção do seu 
Reino, através de uma Igreja que se 
apresenta como “a comunidade de 

discípulos missionários que 
«primeireiam», que se envolvem, que 

acompanham, que frutificam e 
festejam” (EG 24).


