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para a Arquidiocese de Hamburgo

Orientação pastoral 



« Senhor, renova  
a tua igreja e  
começa por mim». 

PREFÁCIO

O Quadro de Orientação Pastoral é uma base para futuras 
 decisões fundamentais da Arquidiocese de Hamburgo. Foi 
 criado com a larga participação de muitos membros dos  grupos 
profissionais e projetos do processo de renovação (Caritas, 
 comissões, jovens, creches, lugares de vida religiosa, paróquias, 
escolas, associações …) É dirigido em primeiro lugar a 
 funcionários e voluntários no Arcebispado de Hamburgo e 
 deverá  continuar a ser concretizado em todos os níveis da 
 Arquidiocese.

A estrutura de orientação pastoral dá impulsos para o nosso 
futuro caminho como igreja no norte. Este caminho segue o 
lema da igreja como entidade missionária. Porque conhecemos 
o peso histórico do termo «missão», esclarecemos primeiro a 
nossa interpretação: missão deriva originalmente da palavra 

 latina «missio», na tradução alemã «missão». Como igreja, 
 temos uma missão, uma tarefa. A Igreja não existe por causa 
própria, mas para as pessoas. A questão principal, que deve 
estar,  portanto, no centro de todas as atividades da igreja é : 
 Como podemos ser igreja missionária?

Gostaríamos de abordar esta questão em três partes: O que nos 
prometeu Deus? Que apoio tem ele para nós? (I) Que atitudes 
são particularmente importantes para podermos corresponder 
a esse apoio de Deus. Daí resulta uma exigência a nós  mesmos. (II.) 
A nossa exigência conduz-nos a uma missão. Com que  tarefa 
somos hoje postos a caminho? (III) 



I. APOIO
GARANTIA TEOLÓGICA

1. Os cristãos acreditam no Deus Trino, o que significa a 
 relação entre Pai e Filho no Espírito Santo. O Deus Trino 
procura apaixonadamente a proximidade ao homem e a 
toda a criação. Nós acreditamos: Deus tem interesse e 
 alegria em todo o ser humano.

2. Jesus Cristo vive esse interesse e encarna o envio de Deus, 
para amar, para curar, para perdoar, para confortar, para 
incentivar e para libertar. Nele, que aceitou e superou a 
cruz e a morte, reconhecemos nós o caminho para a vida.

3. Os cristãos são enviados por Jesus: «Assim como o Pai me 
enviou, também eu vos envio a vós.» (Jo 20, 21b) Por isso, 
eles questionam sobre a sua missão neste mundo. Numa 
vida autêntica, testemunham que Deus está sempre 
 presente.

4. O Espírito de Deus atua também fora da igreja e fora de 
estruturas habituais. O Espírito Santo que atua e respira 
nas pessoas, torna a Igreja viva no mundo.

5. A igreja não faz missão, muito menos para além daquilo 
que já faz. A igreja é por natureza missionária. O Papa 
 Francisco conclui salientando para cada um de nós:  
«Eu sou uma missão». (EC 273) 

 



II. EXIGÊNCIA
ATITUDES CRISTÃS 

1. A nossa missão começa por nós mesmos, reorientando- 
nos todos os dias como indivíduos e como igreja no seu 
todo, para o evangelho de Jesus Cristo.

2. Na Arquidiocese de Hamburgo, somos uma igreja orante, 
em que há muitos lugares diferentes e tempos detalhados 
para o encontro pessoal com Deus. Celebramos o  
nosso relacionamento com Deus de muitas maneiras, 
 especialmente na Eucaristia, nos outros sacramentos  
e nas  diferentes formas de adoração.

3. O que celebramos na missa leva a uma ação concreta  
na nossa vida quotidiana. Na opção pelos pobres e no 
 convívio com as pessoas marginalizadas, seguimos o 
 exemplo de Jesus. Empenhamo-nos pela paz, a justiça  
e a preservação da criação.

4. A nossa missão segue caminhos extraordinários. Somos 
guiados para a conversão pelo chamamento de Jesus. Ele 
encoraja-nos a pensar mais alto e mais além. Somente com 
coragem e espírito de aventura surgirá algo de novo.

5. Buscamos a proximidade com todas as pessoas. Como 
crentes e como comunidade somos tangíveis, visíveis e 
acessíveis.

6. O nosso envio quer possibilitar o crescimento e o 
 desenvolvimento da vida, ela é edificante e reconfortante.

7. Oferecemos a fé em toda a liberdade e fazemos aos outros 
uma proposta de vida e de fé, sem a qual nós mesmos não 
podemos existir.

8. Nisso, respeitamos a liberdade de cada indivíduo 
 independentemente da expectativa de que as pessoas  
se voltem para a igreja.

9. A nossa missão caminha em conjunto e através de 
 relacionamentos. Deus age em cada um de nós. Lidamos 
uns com os outros com apreço e respeito. Cada um e cada 
uma é importante, nenhum de nós faz tudo.

10. Vivemos e agimos em diálogo com os cristãos de outras 
confissões, com crentes de outras religiões e com todas as 
pessoas de boa vontade.

11. Como igreja no mundo, ouvimos, descobrimos e 
 aprendemos. Nós ouvimos o que move as pessoas. Com 
eles, procuramos sinais da «presença de Deus» (GS 11). 
Aprendemos juntamente com eles a viver o evangelho da 
misericórdia e do amor de Deus à humanidade.

12. O nosso envio é sustentado pela alegria e pela esperança 
em Jesus Cristo, Salvador e Redentor. Sinceros, apaixonados 
e verdadeiros, seguimos os caminhos de todos aqueles que 
experimentam luto e medo, sofrimento e morte.

13. A nossa igreja modifica-se por dentro e através dos 
 contextos em que é colocada.

14. Deus dá-nos o que hoje precisamos. Em primeiro lugar, 
dá-nos o seu Filho, o Crucificado e Ressuscitado. Isso dá a 
serenidade para deixar também aquilo que é familiar.

15. Em tudo o que fazemos, cometemos erros. A igreja na 
 Arquidiocese de Hamburgo também falhou no passado. 
Pedimos perdão por isso e, procuramos formas de 
 reconciliação para o futuro. Confiamos no amor de Deus 
que perdoa as pessoas com os seus erros até mesmo na 
sua imperfeição.



III. ENVIO
ORIENTAÇÕES MISSIONÁRIAS:

procura de Deus
Deus procura o homem e o homem anseia por Deus.  
A Arquidiocese de Hamburgo cria uma pastoral que dá 
espaço a esta procura de Deus. Pomo-nos à disposição  
de Deus e das pessoas:

próximo de Deus
Vivemos a nossa renovação, abrindo-nos à presença de Deus.

chamamento
Sentimos a grandeza da nossa vocação. Deus confia-nos mais 
do que calculamos ser possível.

próximo das pessoas
Nós orientamo-nos pelos talentos e dons das pessoas, que 
vêm ao nosso encontro nas variadas situações das suas vidas.

procurando
Vamos até ao limite da existência humana. Como igreja, 
 somos tangíveis e credíveis quando trabalhamos em conjunto 
com as pessoas para o crescimento do Reino de Deus.

conectados
Procuramos o diálogo para dentro e para fora. Organizamos 
uma pastoral que liga diferentes lugares da vida da igreja, vive 
o ecumenismo, e procura a cooperação com outros agentes 
religiosos e sociais.

igreja universal 
Sendo igreja católica na diáspora estabelecemos relações 
 enriquecedoras como igreja universal. Experimentamos e 
 apreciamos esta diversidade também na nossa arquidiocese. 
Nesta perspectiva fraterna, aprendemos, de uma nova forma, 
a ser igreja.

solidário 
Comprometemo-nos a uma nova solidariedade universal  
que serve o bem-estar de todas as criaturas. Com grande 
 determinação usamos os nossos talentos e compromissos, 
para viver de forma constante com toda a criação. 

pôr-se a caminho
Preparamo-nos continuamente para uma partida.  
Apoiamos, aquilo que corajosamente nos leva a novos 
 caminhos pastorais.

A contínua concretização, a todos os níveis do Arcebispado, 
sucede no caminho do discernimento espiritual e com base 
 numa participação o mais ampla possível. 

Hamburgo, na Festa de Santo Ansgário, 3.2.2018

Dr. Stefan Heße
Arcebispo



« SENHOR, RENOVA  
A TUA IGREJA E  
COMEÇA POR MIM». 

Erzbistum Hamburg 
Am Mariendom 4  
20099 Hamburg
www.erzbistum-hamburg.de Ti
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