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I – “Evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no mundo”  
(EG, n. 176) 

1. Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco afirma que “no 
coração do Evangelho aparecem a vida comunitária e o compromisso com os 
outros” (EG, n. 177). Um modo de estabelecer este compromisso é ir ao seu 
encontro de cada pessoa, escutar sua voz, partilhar a vida, inserir-se em sua 
realidade. A certeza que nos move neste compromisso é a clareza de nossa iden-
tidade como Igreja em sua relação com o mundo. Como nos recorda o Concílio 
Vaticano II: “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens 
de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as 
alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e 
não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu 
coração” (GS, n. 1). 

2. O contexto atual, profundamente impactado pela pandemia da Covid-19, tem 
revelado profundas mudanças no cenário social, com situações que vêm se 
agravando ao longo dos anos. Vivemos uma crise de fé, de valores e princípios, 
em uma sociedade marcada pela cultura urbana e na qual crescem a indiferen-
ça, as polarizações, a pobreza e o desemprego. Muitos irmãos e irmãs encon-
tram-se em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Como 
se não bastassem tantos desafios, somos impelidos a ir ao encontro de todas as 
periferias geográficas e existenciais. Realidade onde muitas dores emocionais 
também emergem: depressão, pânico e a ausência do sentido da vida. Situações 
que estão à espera da “doce e reconfortante alegria do Evangelho”(EG, n. 10). 

3. Neste cenário, hoje mais do que nunca, somos chamados a Evangelizar. Já nos 
lembrava o Papa São Paulo VI que evangelizar é levar a Boa-Nova a todas as 
parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo, trans-
formá-las a partir de dentro tornando nova a própria humanidade. A evangeli-
zação muda o interior de cada pessoa de tal modo que atinge e modifica, “pela 
força do Evangelho, os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de 
interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida 
da humanidade, que se apresentam em contraste com a Palavra de Deus e com 
o desígnio da salvação” (EN, n. 20). 

4. O Papa Francisco afirma que “evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no 
mundo” (EG, n. 176). Por esta razão, “nunca é um ato isolado, individual, privado, 
mas sempre eclesial”. A Igreja no Brasil nos convida a viver a comunhão como 
serviço de amor a Deus e aos irmãos e irmãs. Um belo testemunho deste cami-
nho são as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE). 
Elas nos apresentam uma clara prioridade na ação evangelizadora: criar, pro-
mover e fortalecer as Comunidades Eclesiais Missionárias. Formadas por dis-
cípulos missionários que, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, 
cuidam do anúncio da Palavra, da espiritualidade, dos pobres e da casa comum. 



Comunidades chamadas a viver a mística do lar. Comunidades que se apresen-
tam ao mundo como casa sustentada pelos pilares da Palavra, da Caridade, do 
Pão e da Missão.  

II – Uma Campanha para a Evangelização

5. Vinculadas ao pilar da Caridade estão as diversas campanhas promovidas pela 
Igreja no Brasil, das quais se destacam a Campanha da Fraternidade e Campanha 
para a Evangelização. Desde 1998, a CNBB promove a Campanha para a 
Evangelização. Um dos seus grandes objetivos é despertar os fiéis para o com-
promisso evangelizador e para a corresponsabilidade pelo sustento das ativi-
dades pastorais e evangelizadoras da Igreja no Brasil. Uma colaboração que 
repercute em cada comunidade por meio de um gesto concreto: a coleta para 
a Evangelização, realizada todos os anos no 3º Domingo do Advento que, em 
2021, será no fim de semana dos dias 11 e 12 de dezembro.

6. Despertando o compromisso evangelizador em cada fiel  e promovendo uma 
coleta em âmbito nacional, a Campanha para a Evangelização destina os seus 
recursos para a dinamização e manutenção dos 19 regionais da CNBB visando à 
execução das atividades evangelizadoras, programadas a partir das DGAE. Em 
muitos regionais existem atividades missionárias além-fronteiras, com apoio a 
diversas pastorais, serviços, organismos e movimentos. Um permanente ser-
viço evangelizador no qual cada membro do Povo de Deus participa de for-
ma direta. A Evangelização precisa contar com a generosidade de muitos que 
ajudem com os bens que possuem e ofereçam a força do apoio fraterno que 
anima e renova a vida comunitária. Trata-se de mobilizar a Solidariedade na 
Evangelização. No entanto, a Campanha para a Evangelização não se resume só 
à coleta de recursos: a oração, o envolvimento e o acompanhamento das inicia-
tivas evangelizadoras da Igreja são de suma importância. É viver a alegria de ser 
Igreja missionária em saída, a serviço do Evangelho da vida! 

7. Participar significa, primeiramente, dispor-se a ser evangelizado e evangelizar. 
Sem um encontro pessoal com Jesus Cristo, este caminho não se constrói. Quem 
está em verdadeiro processo de evangelização também se torna evangelizador. 
A experiência do encontro vital com o Senhor modifica a vida da pessoa e a im-
pulsiona a anunciar a outros este feliz encontro: conhecer Jesus Cristo é a nossa 
alegria. Anunciá-lo é a nossa missão. Ser fraterno e solidário na evangelização é 
perceber as necessidades da própria comunidade e fazer algo de concreto por ela: 
ofertar os dons e talentos, cuidar da animação litúrgica, servir por meio da cate-
quese, dedicar-se ao cuidado dos pobres, como também oferecer sua colaboração 
financeira, seja por meio do dízimo, seja por meio da participação de iniciativas 
em âmbito nacional como a Ação solidária emergencial “É tempo de cuidar”.  

8. Do total arrecadado, 45% permanecem na própria Diocese, 20% são destina-
dos aos Regionais da CNBB e 35% são destinados à Conferência Nacional dos 



Bispos do Brasil. Os recursos da Coleta para a Evangelização garantem que a 
Igreja no Brasil dê continuidade ao anúncio e testemunho do Evangelho des-
de as áreas missionárias até às periferias das grandes cidades, passando pelas 
ações pastorais e pela articulação das comunidades eclesiais missionárias, além 
de contribuir para a manutenção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
Com isso, segue o exemplo das primeiras comunidades, às quais São Paulo re-
comendava que aqueles que têm “se enriqueçam de boas obras, dêem com pro-
digalidade, repartam com os demais” ( 1Tm 6,1; 2Cor 8,12). 

9. ATENÇÃO! Por conta do cenário pandêmico, em 2021 não teremos aquele tra-
dicional envelope específico. Aquelas Igrejas particulares que sempre utilizam 
este recurso podem acessar o site www.campanhas.cnbb.org.br e baixar um 
modelo de envelope que poderá ser impresso em gráficas locais e distribuídos 
como de costume. Além do envelope, no site estão disponibilizadas a Arte do 
Cartaz, a Oração da Campanha e a prestação de contas de 2020. Com isso, 
além de reforçarmos o cuidado ecológico, teremos uma economia significativa 
e, com estes recursos, continuaremos as obras de cuidado da Igreja no Brasil. 
Participe! “Ide, sem medo, para servir”. Na feliz espera do Senhor que vem, é 
tempo de cuidar da Evangelização!

III – Um coração capaz de amar, cuidar e servir 

10. A Campanha para a Evangelização tem início com a Solenidade de Cristo Rei, 
no dia 21 de novembro de 2021, e se estende ao longo do tempo do Advento. 
Momento em que começamos a trilhar o caminho de um novo ano litúrgico na 
vida da Igreja. No dia 28 de novembro de 2021, damos início a este caminho 
espiritual de vivência e celebração do mistério da feliz espera, de vigilância e de 
preparação para a vinda do Senhor.  Com a Oração da coleta do 1º Domingo do 
Advento, pedimos a Deus que nos conceda o “ardente desejo de possuir o Reino 
celeste”. Desejar o Reino Celeste supõe um caminho de conversão e caridade. 
Uma realidade também mencionada na segunda parte da oração: “para que, 
acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos 
reunidos à sua direita na comunidade dos justos”. 

11. No Evangelho segundo São Mateus, lemos: “Assim também brilhe a vossa luz 
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que 
está nos céus” (Mt 5,6). O testemunho das boas obras é de suma importância no 
processo de evangelização, segundo a eficaz expressão do Papa Bento XVI: “a 
Igreja cresce não pelo proselitismo, mas pela atração”. Se no princípio, da parte 
de Deus, era a Palavra, para o ser humano, no princípio, está a escuta. A Palavra 
proclamada, quando encontra abrigo no coração, transforma a vida e faz nascer 
a alegria do Evangelho no coração de cada discípulo missionário de Jesus Cristo. 

12. Em 2021, o tema da Campanha da Evangelização é: “Ide, sem medo, para ser-
vir”. Uma expressão do Papa Francisco em sua homilia de encerramento na 



Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Brasil. Neste envio missionário, o 
Papa nos convida a ir além do medo, enraizados na fé, sem nos deixar esquecer 
que, quem evangeliza é também evangelizado. Quem transmite a fé recebe mais 
alegria. Quem assume a alegria de evangelizar como estilo de vida se compro-
mete com a construção de uma nova realidade e, por meio do testemunho, dá 
visibilidade ao Reino de Deus. “Levar o Evangelho é levar a força de Deus, para 
extirpar e destruir o mal e a violência; para devastar e derrubar as barreiras 
do egoísmo, da intolerância e do ódio; para construir um mundo novo” (Papa 
Francisco, Rio de Janeiro, 28 de julho de 2013). 

13. Ide, sem medo, para servir: Participando da Campanha da Evangelização so-
mos enviados a serviço da Palavra, da comunidade e da caridade. O grande 
objetivo é que Jesus Cristo seja anunciado a todas as pessoas e, de um modo 
especial, fazer com que consigamos cumprir aquele mandato do Senhor: “Ide 
pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura!” (Mc 16,15).

14. Ide, a serviço da Palavra: Em 2021, foi publicado o Estudo 114 da CNBB: “E a 
Palavra habitou entre nós” (Jo 1,14) – Animação Bíblica da Pastoral a partir das 
comunidades eclesiais missionárias. Este Estudo, em linha de continuidade ao ca-
minho das DGAE, é uma rica contribuição para que possamos avançar mais na 
relação com a Palavra de Deus, alimentando cada pessoa, cada comunidade e 
todos homens e mulheres de boa vontade. Servir à Palavra é transmitir a for-
ça do amor que recebemos. É zelar pela liturgia, formar ministros a serviço da 
Palavra e favorecer espaços para promover a leitura orante da Palavra de Deus, 
entre outros. Sem o anúncio da Palavra, a evangelização não se torna realidade.  

15. Ide a serviço da Comunidade: “Não deixemos que nos roubem a comunidade!” 
(EG, n. 92). É preciso dizer sim a uma mística que promova a fraternidade e reco-
nheça o valor de cada pessoa. O anúncio do Evangelho gera a comunidade que 
se forma em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, unidades habitacionais, 
bairros populares, povoados, aldeias e grupos por afinidades. São pessoas que 
que se reúnem, movidas pela fé em Jesus Cristo, para a escuta da Palavra, para 
viver a fé cristã numa sociedade de contrastes. A comunidade vence o anoni-
mato e a solidão, promove a mútua-ajuda, se abre para a sociedade e o cuidado 
da Casa Comum.

16. Ide à serviço da Caridade: Evangelizar é cuidar com amor de todos, em espe-
cial dos mais pobres. “Sem caridade a oração não pode ser considerada cristã” 
(DGAE, n. 102). A caridade é o AMOR, dom desinteressado de si mesmo, uma 
disposição interior que nasce do encontro com o Senhor, e não os resultados 
que se deseja alcançar. A Caridade como serviço à vida plena é a doação da 
própria vida por amor e para o bem comum, a fim de que todos tenham vida, 
e vida em plenitude. A caridade é a fonte da qual brota o amor, a liberdade e a 
justiça. A experiência deste dom é a própria  moldura do coração humano. Sem 
a caridade não se alcança a fraternidade. 

17. Que possamos assumir com empenho mais esta Campanha para a Evangelização 
que deseja suscitar um renovado amor missionário nos fiéis. Participe! 



ORAÇÃO DA CAMPANHA  
PARA A EVANGELIZAÇÃO 2021

Bendito sois, Deus da vida, 
auxílio dos pobres e vulneráveis, 

amparo daqueles que esperam em vós.

Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização, 
em meio aos desafios do tempo presente.

Batizados e enviados para anunciar a Palavra,  
cuidar da vida e evangelizar os pobres, vivendo 

em comunidades eclesiais missionárias, 
queremos renovar nossa responsabilidade  

com a missão da Igreja.

Renovai nossa esperança, 
fortalecei nosso chamado, 

enviai-nos em missão.

Por Jesus Cristo, 
na força do Espírito Santo. 

Amém!
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    Evangelizar é tornar o Reino de Deus

    presente no mundo. (EG 176)

1. Com caridade anunciar a salvação, (CIC 851)

    neste empenho que também é nosso. (Bento XVI – Angelus 22/12/2007)

    Somos sinais de paz e comunhão! (Franciso – Discurso 28/06/2021)

    Ide, a serviço da caridade!
    Ide, a serviço da comunidade!
    Ide, a serviço da Palavra!
    Ide! Ide, sem medo de servir!

    Evangelizar é tornar o Reino de Deus

    presente no mundo. (EG 176)

2. Comunidade sempre unida em oração. (Rm 12,12)

    O Evangelho anunciado é alimento: (EM 54)

    o verdadeiro Pão, Cristo Jesus! (Jo 6,35)

    Evangelizar é tornar o Reino de Deus

    presente no mundo. (EG 176)

3. Uma Igreja que é pobre para os pobres (Francisco)

    vive segundo a alegria do Evangelho: (Gl 4,20)

    vamos cuidar da vida que é missão! (EG273)
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