
O documento Conclusivo da V Conferência 
contém “inúmeras e oportunas indicações 
pastorais, motivadas por ricas reflexões à luz 
da fé e do atual contexto social”, como disse 

EM RESUMO, QUE LUZES NOS 
TRAZ O DOCUMENTO DE 

APARECIDA?

da fé e do atual contexto social”, como disse 
o Papa na carta de autorização de sua 
publicação; é constituído por uma Introdução, 
uma Conclusão e três grandes partes, 
organizadas em dez capítulos, e estruturadas 
de acordo com o método ver-julgar-agir.



A Introdução do documento é uma contextualização 
da V Conferência, celebrada em Aparecida, Brasil.

A Primeira parte do documento, intitulada “A vida de
nossos povos hoje”, consta de dois capítulos nos
quais se apresenta a realidade atual.

O primeiro capítulo contém uma explicitação daO primeiro capítulo contém uma explicitação da
identidade cristã, expressa em uma ação de graças,
uma manifestação de alegria por sermos chamados a
ser discípulos missionários de Jesus Cristo, e uma
descrição da missão evangelizadora da Igreja.

O segundo capítulo apresenta o olhar dos discípulos
missionários sobre a realidade, tanto social como
eclesial, que nos desafia hoje.



O terceiro capítulo refere-se precisamente às boas
notícias que os discípulos missionários devem
anunciar com alegria: a vida, a dignidade humana, a
família, a atividade humana, o destino universal dos

A segunda parte do documento, que corresponde
ao “julgar” ou “iluminar” e inclui os capítulos 3 a 6,
é intitulada “A vida de Jesus Cristo nos discípulos
missionários”.

família, a atividade humana, o destino universal dos
bens, a ecologia, a esperança e o amor no
Continente.

O quarto capítulo trata do tema da vocação dos
discípulos missionários à santidade.



O sexto capítulo apresenta o itinerário formativo dos discípulos
missionários a partir de uma espiritualidade trinitária, do

O quinto capítulo é um chamado a viver a comunhão nos
lugares próprios do contexto eclesial como as dioceses,
as paróquias, as comunidades eclesiais de base, as
pequenas comunidades, destacando o papel que têm as
Conferências Episcopais na animação da solidariedade
entre as Igrejas.

missionários a partir de uma espiritualidade trinitária, do
encontro com Cristo na sua Palavra, na Eucaristia, na piedade
popular, na comunidade de fé e de amor fraterno,
especialmente para com os pobres, aflitos e enfermos,
seguindo o exemplo de Maria, discípula e missionária.

A iniciação à vida cristã e a catequese permanente são
ferramentas indispensáveis na revitalização da identidade
missionária do discípulo em todos os lugares de formação.



O sétimo capítulo afirma que a missão dos discípulos está a serviço da
Vida plena em Jesus Cristo, o que requer uma conversão pastoral e uma
renovação missionária de todas as nossas comunidades.

No oitavo capítulo se estabelece a ligação existente entre o Reino de
Deus e a promoção da Dignidade Humana, o que implica uma opção por
todos aqueles que sofrem e são menosprezados na sua integridade

A terceira parte , intitulada “A vida de Jesus Cristo
para nossos povos”, corresponde à “ação”
missionária. Abrange os capítulos 7 a 10.

todos aqueles que sofrem e são menosprezados na sua integridade
como pessoas.

O nono capítulo centra sua atenção sobre a Família, convocando à
preservação desse tesouro precioso que se encontra sob ameaça.

O décimo capítulo, intitulado “Nossos povos e nossa cultura”, lembra que
o encontro com a fé purifica as culturas e estas enriquecem a Igreja com
novas expressões; reconhece os desafios da cultura globalizada e
defende o direito a uma educação integral, inclusive religiosa e moral.



A conclusão do documento se dedica a
realçar a urgência de um despertar da
Igreja na América Latina e no Caribe
para um grande impulso missionário,
que seja um novo Pentecostes.



A dimensão missionária recebe um forte impulso em
Aparecida. Os quatro capítulos dedicados à missão a
definem como um “viver e comunicar a vida nova em
Cristo para nossos povos”, o que requer uma
conversão pessoal e pastoral, e uma renovação
missionária das comunidades. E apresenta uma

O COMPROMISSO MISSIONÁRIO 
NO MUNDO DE HOJE

missionária das comunidades. E apresenta uma
trilogia de prioridades: resgate da dignidade humana
(cap. 8); fortalecimento da família (cap. 9) e
promoção integral de nossos povos (cap. 10). A
esses quatro capítulos é necessário adicionar a
conclusão do documento, que tem apenas uma
preocupação: despertar a igreja na América Latina e
no Caribe para um grande impulso missionário.



Na ação missionária, Aparecida apresenta
quatro momentos:

1 - A missão dos discípulos deve estar a serviço da vida
plena: Sendo Jesus a Vida e aquele que nos dá Vida Nova, a
primeira missão do cristão é VIVER essa Vida Nova em Cristo. E
a segunda missão é comunicá-la, anunciando a Boa Nova da
Vida, da Dignidade Humana, da Família, da Atividade humana
(Trabalho, Ciência e
Tecnologia), doTecnologia), do
destino universal
dos bens, da
Ecologia, do Amor
e da Esperança
(cf. cap. 3).



No número 65 do capítulo 2, na análise da realidade, o
documento nos apresenta alguns dos rostos dos
pobres de hoje. E faz uma longa lista de rostos
sofridos da sociedade atual.
E mais adiante (407ss), sugere um compromisso

2 - O Resgate da dignidade humana, a partir da 
opção preferencial pelos pobres.

E mais adiante (407ss), sugere um compromisso
especial com cinco rostos que mais necessitam de
nossos serviços: as pessoas que
vivem nas ruas; os migrantes e 
desprezados; os doentes; os 
viciados e dependentes e os 
detidos em prisões. 



A nova vida de Jesus Cristo deve chegar também à
família. No capítulo 9, os bispos falam da urgência
de fortalecer a família, que “é um dos tesouros mais
importantes dos povos latino-americanos e
caribenho, e é patrimônio da humanidade inteira”
(DA nº 432).

3 - A promoção e defesa da família e da vida

(DA nº 432).
Salienta “a importância da luta pela vida, a
dignidade e a integridade da pessoa humana. A
defesa fundamental destes valores começa na
família” (DA nº 468). Também faz parte da
construção de uma cultura da vida o cuidado com o
meio ambiente, berço onde se alimenta a vida.



Os discípulos de Jesus, vivendo com
alegria e coerência a sua fé, são
chamados a criar uma cultura da
vida no mundo da educação, da
comunicação social, da política, dos

4 - A construção de uma cultura 
de vida nos nossos povos.

comunicação social, da política, dos
centros urbanos, dos centros de
decisão, sempre a serviço da
unidade e da fraternidade de nossos
povos, construindo caminhos de
reconciliação e solidariedade.



A GRANDE CONCLUSÃO DE 
APARECIDA

A conclusão final apresenta o
chamado para que a Igreja da
América Latina e do Caribe
desperte para um grande impulso
missionário.missionário.



“Necessitamos sair ao encontro das
pessoas, das famílias, das comunidades
e dos povos para lhes comunicar e
compartilhar o dom do encontro com
Cristo, que tem preenchido nossas vidas
de “sentido”, de verdade, de amor, de
alegria e de esperança! É urgente ir emalegria e de esperança! É urgente ir em
todas as direções para proclamar que o
mal e a morte não têm a última palavra,
que o amor é mais forte, que fomos
libertos e salvos pela vitória pascal do
Senhor da história.” (DA nº 548)



Para nos converter em uma Igreja cheia de
ímpeto e audácia evangelizadora, temos que
ser de novo evangelizados e fiéis discípulos
(DA nº 549).

É preciso promover uma missão evange-
lizadora que convoque todas as forças vivas
de cada Igreja particular. “É um empenho ede cada Igreja particular. “É um empenho e
anúncio missionário que precisam passar de
pessoa a pessoa, de casa em casa, de
comunidade a comunidade” (DA nº 550).

Colocar a Igreja em estado permanente de
missão (cf. DA nº 551)



Recobrar o fervor espiritual, o valor e a
audácia apostólica, o ímpeto interior que
ninguém e nada seja capaz de extinguir, a
doce e confortadora alegria de evangelizar
(cf. DA nº 552).
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