
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Três eixos temáticos  

I. A alegria do Evangelho 
II. Sinodalidade e Comunhão  
III. Testemunho e Profetismo 
 
Um eixo transversal: 
A Igreja em saída na perspectiva ad gentes 
- Segue o método “ver”,  “julgar” e “agir”  
- Traz perguntas para conversar 
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Três eixos temáticos  



III. TESTEMUNHO E PROFETISMO 

Tudo começa no encontro com Jesus Cristo 
 

“Ao início do ser cristão, não há uma decisão 
ética ou uma grande ideia, mas o encontro 
com um acontecimento, com uma Pessoa que 
dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o 
rumo decisivo” (Bento XVI, DCE 1).   (92) 

 



O ponto chave para o testemunho e o 
profetismo é o encontro com a pessoa de 
Jesus Cristo e seu Evangelho. Aparecida 
fala de dez lugares de encontro.  (93) 

 



VER 

O profetismo e o testemunho do discípulo 
missionário se inserem no projeto de Jesus 
Cristo, que é instaurar o Reino de seu Pai. 
Reino de vida, de justiça e liberdade, reino da 
verdade e da paz.  
A proposta de Jesus Cristo é a oferta de vida 
plena para todos (DAp 361, 386).   
       (96) 

 



A vivência da fé cristã na América Latina 
produziu inúmeros mártires. O martírio 
fundamenta-se no martírio de Cristo.  
O martírio está unido ao testemunho e à 
profecia.  
O termo mártir (do grego: marturia) desde os 
primeiros séculos, designa a pessoa que dá 
testemunho pela doação da própria vida em 
favor de Cristo e de seu Evangelho. E por essa 
causa são mortos.    (98) 

 
 

 



1. Testemunho 
A palavra testemunho significa falar perante um 
grupo sobre um acontecimento, fato ou algo 
muito importante que aconteceu como se fosse 
um milagre de Deus.  
O testemunho cristão, porém, fundamenta-se em 
pessoas que viveram uma vida de seguimento a 
Jesus e ao Evangelho e foram coerentes em suas 
práticas.   (103) 
O testemunho é necessário para a 
sobrevivência e continuidade da Igreja. 
 
 

 



2. Profetismo 
O profetismo tem sua origem na fé da ação 
libertadora de Deus no êxodo (Ex 20,2; Dt 5,6). 
A partir da análise da realidade, o profeta 
mostra o projeto de Deus.  
As atividades do profeta se modificam de 
acordo com a realidade dos ouvintes e com o 
momento histórico vivido.  
A profecia desencadeia processos de 
conversão pessoal, eclesial e social. (106) 

 



O profetismo é característica do discípulo 
missionário.  
Surgiu para defender o povo das injustiças 
cometidas pelos seus próprios líderes 
religiosos e políticos.  
Os profetas são necessários em todos os 
momentos, porque eles são as melhores 
testemunhas do espírito.   (107) 
Profeta é aquele que fala a mente de Deus 



Profetismo e martírio não estão separados 
do martírio de Jesus Cristo crucificado e 
ressuscitado e nem do “povo crucificado”. 
       (111) 
 
A profecia também está ligada à defesa 
das causas ecológicas (112) 
 

 



JULGAR 

O testemunho e o profetismo do discípulo 
missionário têm como fonte a Palavra de 
Deus.     (113) 
A profecia de Amós incomoda muito por 
anunciar que o julgamento de Deus atinge 
não apenas os gentios, mas principalmente, o 
povo de Israel, que se considerava salvo, 
entretanto era pior do que os pagãos (Am 1,3-
2,16).     (114) 
  

 



O profeta Jeremias, que atuou durante o 
cativeiro da Babilônia, apresenta a Deus a 
justiça como engajamento na defesa dos 
pobres e dos indigentes.  
Deus não está presente apenas no templo (Jr. 
7,4-11), mas na prática do direito e da justiça 
que julga a causa do pobre e do indigente (Jr. 
22,15-16).      (115) 

 



O profeta Isaías apresenta o servo de Javé 
como o homem de dores, habituado ao 
sofrimento (Is 53,3). (Servo sofredor)  
Essa é também a condição do povo crucificado 
no Continente: fome, doença, analfabetismo e 
descrédito das instituições, sobretudo dos 
partidos políticos.      (116) 

 



O Evangelista Lucas faz uma apresentação 
profética de Jesus, desde o começo de sua 
missão.  
A primeira palavra que Jesus pronuncia tem 
como finalidade o anúncio da Boa notícia de 
Deus para os pobres.  
A cena evangélica situa-se na sinagoga de 
Nazaré em dia de sábado (Lc 4, 16-30). Ali Jesus 
abre a Escritura na passagem que proclama a 
missão profética de Isaías .    (117) 

 



Os discípulos do Senhor são chamados a viver 
como comunidade que seja sal da terra e luz 
do mundo (cfr. Mt 5, 13-16). 
São interpelados a testemunhar, de forma 
sempre nova, uma pertença evangelizadora.  
       (118) 



AGIR 

A opção preferencial pelos pobres está 
implícita na fé em Jesus Cristo, naquele Deus 
que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos 
com sua pobreza (cfr. 2Cor 8, 9).  
O Papa Francisco deseja “uma Igreja pobre 
para os pobres”. 
Por isso, o discípulo missionário faz uma 
autêntica opção preferencial pelos pobres de 
acordo com o Evangelho.     (119) 
 

 



Como os discípulos missionários 
poderiam testemunhar o mistério de 
Cristo sem serem os primeiros a tomar a 
cruz e segui-Lo?    (120) 

 



O Papa Francisco, com coragem profética, tem 
denunciado a autorreferencialidade da Igreja e 
as mentalidades rígidas.  
Com seus gestos e palavras, interpela a todos 
nós para sermos uma Igreja mais despojada, 
simples, de misericórdia, que sai às periferias 
para tocar nas chagas dos sofredores.  (122) 

 



Memória dos mártires 

4º Congresso Missionário Nacional quer 
celebrar a memória dos mártires como a força 
da espiritualidade missionária e como profetas 
do Reino. A celebração do martírio é a melhor 
expressão de testemunho pela vida.  
Os profetas e mártires do nosso tempo são o 
alimento e a fonte da espiritualidade da ação 
pastoral missionária e evangelizadora. (123) 

 



Vidas pela vida, vidas pelo Reino 
Fiéis ao Evangelho, mulheres, homens, crianças, 
anciãos, indígenas, quilombolas, lavradores, 
operários, estudantes, mães de família, 
advogados, professores, prefeitos, militantes e 
agentes de pastoral, artistas e comunicadores, 
pastores, sacerdotes, catequistas, bispos... 
lavaram as vestes de seus compromissos no 
sangue do Cordeiro. Nomes conhecidos ou 
anônimos, todos são fermentos do Reino.  



Moçambique 

 





Argélia  



“Ser mártir porque razão? (Christophe) 
  
Padre Christian de Chergé, lhe responde:  
“Alguém se torna mártir por amor, por 

fidelidade. Até agora fizemos de tudo para 
evitar a morte. A nossa missão, aqui, é de ser 
irmão de todos. E recordai sempre: o amor 
espera tudo. O amor suporta tudo”. 

“A nossa vida nós já a doamos” (Consagração 
para a Missão). 

 



Missão como fidelidade = martírio 

Os monges não estavam sozinhos, mas 
inseridos numa Igreja local que vivia 
ameaçada. O que conta é a fidelidade à 
missão recebida. Mas, uma vez aceito o 
perigo, essa fidelidade é iluminada pela 
Cruz de Cristo. 

“se o grão de trigo, caindo na terra, não 
morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito 
fruto (Jo 12,24) 



A exemplo dos monges de Tibhirine, muitas 
outras situações missionárias estão na 
mesma lógica da Páscoa.  

Há hoje muitos mártires da caridade no 
mundo.  

- Como poderiam os missionários(as) 
testemunhar o mistério de Cristo sem serem 
os primeiros a tomar a cruz para segui-Lo? 



Vidas pela Vida, 
vidas pelo Reino... 
Todas as nossas vidas,  
como as suas vidas, 
como a Vida d’Ele.  
O Mártir Jesus. 



 

O dom-de-si de Jesus na fidelidade ao 
Reino de Deus está na lógica da profecia e 
do martírio. Como Ele, ao longo dos 
séculos, muitos deram a própria vida, e 
assim fizeram porque não abandonaram a 
sua missão, recebida de Deus. (125) 

 



Diante de situações difíceis “Temos a 
memória da Páscoa. Não se trata de 
escolher o martírio, mas de dar 
sentido ao risco, colocando-se no 
seguimento de Cristo, prontos a dar 
vida pelos irmãos”. 

“Em cada Eucaristia celebramos a vida: 
vitória do Vivente diante dos 
assassinos” (Diário,156).  



Na Eucaristia, ao comungarmos o Corpo e Sangue 
de Cristo, não estamos simplesmente recebendo 
uma Hóstia consagrada, mas estamos tomando 
parte de sua própria vida e missão.    
   (126) 
Dessa forma, faz-se a passagem das vítimas do 
povo para as vítimas da missão e para a Vítima 
eucarística, Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. E os 
mártires, que a exemplo de Cristo foram pregados 
em uma cruz, são fermento do Reino que 
produzem frutos para a vida eterna. (127) 

 



Eucaristia 
“Isto é o meu corpo estregue por vós” 
Pão partido para a vida do mundo 

 



“Amou-os até o fim...” 



Ressurreição – vida  





Acreditar no Ressuscitado 



Comunicar vida 

O papa Francisco, nos recorda que, “na 
doação, a vida se fortalece, e se enfraquece 
no comodismo e no isolamento. De fato, os 
que mais desfrutam da vida são os que 
deixam a segurança da margem e se 
apaixonam pela missão de comunicar vida 
aos demais" (EG 10).  

O serviço é o espírito de uma Igreja "em saída" 
missionária. 
 



Recordemos alguns mártires 

Dom Enrique Angel Angelelli (Argentina) 
Da Guatemala, recordamos o missionário 
dominicano Pe. Carlos Morales, assassinado 
por defender os camponeses e as comunidades 
indígenas, vítimas de discriminação racial.  
Do Panamá destacamos o Pe. Héctor Gallego  
No México, o Pe. Juan Morán Samaniego foi 
morto por conscientizar e unir o povo em torno 
da não-aceitação da tomada de terras.   (128)  
 
  

 



Dom Oscar Arnulfo Romero, 
arcebispo de San Salvador, 
assassinado enquanto 
celebrava a Eucaristia em 24 
de março de 1980, por 
defender os pobres.       (129) 

 



No Brasil  
Irmã Dorothy Stang, (2005) missionária norte-
americana que atuou na defesa da Amazônia.  
Pe. João Bosco Penido Burnier, jesuíta de Juiz de 
Fora (MG), faleceu no dia 12 de outubro de 1976, 
em Goiânia, depois de ser baleado por um policial, 
na presença de Dom Pedro Casaldáliga, no dia 11 
de outubro, em Ribeirão Cascalheria (MT) 
Chico Mendes, líder sindicalista e seringueiro da 
região amazônica, conhecido pela luta em favor do 
meio ambiente. Assassinado em 1986 
 
  
 



E mesmo pregados em uma cruz, os mártires são 
fermento do Reino e produzem frutos para a vida 
eterna. 
Na fileira dos mártires, temos ainda, entre 
outros, o Frei Tito de Alencar Lima, Irmão 
Vicente Cañas, Pe. Josimo Morais Tavares, Pe. 
Ezequiel Ramim, Pe. Rodolfo Lunkenbein, Irmã 
Adelaide Molinari, Irmã Cleusa Carolina Rody 
Coelho, Margarida Maria Alves, Santo Dias da 
Silva, Marçal Guarani, Chicão Xucuru, Nísio 
Gomes...     (133) 



Mártires da caridade 
A vida missionária mostra ao mundo que 
existem mártires também da caridade, de um 
“martírio cotidiano” que nem sempre passa 
pelo sangue, mas pela lógica de Jesus, do amor-
serviço, da doação, que faz cumprir o próprio 
dever com amor.  
A Igreja não precisa de mártires pelo sangue, 
mas primeiramente de pessoas fiéis à sua 
missão. As suas vidas já foram doadas no 
momento de sua entrega total à missão de 
Deus no mundo.  



Não dá para conceber a missão sem 
entender o martírio como fidelidade e 
profecia.  
Na Igreja, enquanto houver martírio, ou 
seja, fidelidade a Cristo, haverá 
credibilidade, profecia e esperança (134). 

 
 



O que conta é a fidelidade à missão 
recebida. Uma vez aceito o perigo, essa 
fidelidade é iluminada pela Cruz de Cristo. 
“Se o grão de trigo, caindo na terra, não 
morrer, fica ele só, mas se morrer, dá 
muito fruto” (Jo 12,24). (135) 

 



Dom Romero sobre o martírio  
“ O martírio é uma graça que não creio 

merecer. Mas, se Deus aceita o sacrifício de 
minha vida, que meu sangue seja a semente 
da liberdade e o sinal de que a esperança 
será logo uma realidade.  

Minha morte, se for aceita por Deus, que o seja 
pela libertação de meu povo e como um 
testemunho de esperança no futuro” 



Papa Francisco, Angelus, 23 junho 2013 
"Os mártires são o máximo exemplo do 

perder a vida por Cristo.  
Em dois mil anos são uma fileira os homens e 

as mulheres que sacrificaram a vida para 
permanecerem fiéis a Jesus Cristo e ao seu 
Evangelho”.  
 
 
 

 



“E hoje, em tantas partes do mundo, são 
muitos, muitos – mais do que nos 
primeiros séculos – muitos mártires que 
dão a própria vida por Cristo, que são 
levados à morte por não renegar Jesus 
Cristo. Essa é a nossa Igreja. Hoje temos 
mais mártires do que nos primeiros 
séculos." 
 
 
 



Mártires também de um 
"martírio cotidiano" o qual 
nem sempre passa pelo 
sangue, mas por aquela 
lógica de Jesus, a "lógica 
da doação", que faz 
cumprir "o próprio dever 
com amor”. 

Mártires cotidianos, mártires 
da cotidianidade!" 
 
 



2014: Nos quatro países mais afetados pelo 
vírus ebola - Guiné, Nigéria, Serra Leoa e 

Libéria , atuam 11.835 religiosos. 
 

 + Dia 06/08/2014  - Irmão camaronês  
 

 



Irmã congolesa Chantal Pascaline  
+ 09/08/2014 



+ 13/08/2014 - espanhol  



Vidas pelas vidas .... 



Missionárias xaverianas mortas no Burundi 
–  

7/09/2014  



“Quem quiser ser meu 
discípulo, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz 
e siga-me”(Mt 16,24) 

“Ninguém tem maior amor 
do que aquele que dá a 
vida por seus amigos”. 

  (Jo 15,13) 
 



• A Igreja não precisa de mártires pelo sangue, 
mas primeiramente de pessoas fiéis à sua 
missão.  

• As suas vidas já foram doadas no momento em 
que decidiram seguir a Cristo na fidelidade.  

• Enquanto houver esse martírio, a fidelidade a 
Cristo, haverá credibilidade, profecia e 
esperança... 



A lógica do martírio cotidiano 
Proximidade 
Testemunho 
Diálogo 
Partilha 
Compaixão 
Respeito 
Encarnação 
Pés no chão 
 
 

Ir. Elizabete Rodrigues 



Paixão por Cristo e pela humanidade 
“A missão é ter paixão por Jesus Cristo e ao 

mesmo tempo paixão pelas pessoas. 
Quando nos colocamos em oração diante de 
Jesus crucificado, reconhecemos a grandeza 
do seu amor que nos dá dignidade e nos 
sustenta; e no mesmo momento 
percebemos que aquele amor que parte de 
seu coração transpassado se estende a todo 
o povo de Deus e a toda a humanidade” (EG 
268- Mensagem do papa DMM 2015) 



“Mártires cotidianos, mártires da cotidianidade!" 
 
 
Nessa lógica temos também o Pe. Cícero Romão, 
Pe. José Antônio Maria Ibiapina, Dom Luciano 
Mendes de Almeida, entre tantos outros profetas 
do Reino.   (137) 

 



Dom Helder Camara 

No 4º Congresso Missionário Nacional, que irá 
ocorrer na arquidiocese de Olinda e Recife 
(PE), queremos destacar o testemunho 
profético de dom Helder Camara (1909-1999), 
defensor da paz, dos direitos humanos, da 
simplicidade e dos pobres, com marcante 
atuação na Igreja local de Olinda e Recife. 

 



O tempo de dom Helder como arcebispo de 
Olinda e Recife (1964-1985) coincidiu com o 
período da repressão militar. O bispo logo deixou 
bem claro a sua opção pelos pobres e o desejo 
de dialogar com todos. Essa posição irritou os 
ditadores. Para calar a sua voz, os opressores e 
seus aliados difamaram dom Helder na imprensa, 
o ameaçaram de morte, prenderam lideranças 
ligadas a ele, assassinaram cruelmente o padre 
Henrique Pereira Neto (1969), boicotaram suas 
quatro indicações ao Prêmio Nobel da Paz.  
      (144) 



Dom Helder denunciou o colonialismo interno, 
a injusta política internacional do comércio, a 
espiral da violência e os “sete pecados capitais 
do mundo de hoje”: racismo, colonialismo, 
guerras, paternalismo, farisaísmo, alienação e 
medo.     (145) 

 



Dom Helder: “o mártir que não mataram”.  
Em sua trajetória, o arcebispo de Olinda e 
Recife viveu três etapas:  
1. aberto ao mundo dos pobres;  
2. fez-se pobre com os pobres; 
3. levou a Igreja a ser ‘em saída’ e como 

pobre. 
Todo mundo adorava por que dom Helder 
amava os pobres. A sua proposta de Igreja em 
saída e pobre o levou ao isolamento.  



Dom Helder tinha uma espiritualidade 
descalço, ecumênica e amorosa.  
Isto é: pé no chão, aberta à todos e amorosa.  
O povo das CEBs costuma dizer: “Queremos 
nossos mártires vivos e não mortos”.  
Nesse sentido, “o martírio não é só uma forma 
de morrer. É um modo de viver”. 



A alegria de comunicar Jesus 

“Conhecer a Jesus é o melhor presente 
que qualquer pessoa pode receber;  

 tê-lo  encontrado foi o melhor que 
ocorreu em nossas vidas, e  

 fazê-lo conhecido com nossa palavra e 
obras é nossa alegria” (DAp 29). 
 
 



Para conversar 
 1. “O ponto chave para o testemunho e o 

profetismo é o encontro com a pessoa de Jesus 
Cristo e seu Evangelho”. Como entendo essa 
afirmação?  
2. Comente a relação entre testemunho 
profético e missão universal. 
3. A paixão e a alegria da missão se difundem 
pelo testemunho dos missionários e 
missionárias. Como valorizar o testemunho 
desses missionários nas nossa Igrejas 
particulares?  



4. Temos uma longa lista de profetas e mártires 
da missão na América Latina, no 
derramamento do seu sangue ou na doação da 
vida pelo Evangelho. Quais testemunhos e 
mártires podemos acrescentar a essa lista? O 
que eles nos ensinam? 

 



 
Pontifícias Obras Missionárias 

 
Tel. (61) 3340 4494 

 
Email: imprensa@pom.org.br 

 
 

  www.pom.org.br 
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