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INTRODUÇÃO 

“Que o Mês Missionário Extraordinário se torne uma ocasião de graça intensa e 
fecunda para promover iniciativas e intensificar de modo particular a oração – alma 
de toda a missão -, o anúncio do Evangelho, a reflexão bíblica e teológica sobre a 
missão, as obras de caridade cristã e as ações concretas de colaboração e solidariedade 
entre as Igrejas, de modo que se desperte e jamais nos seja roubado o entusiasmo 
missionário” (Papa Francisco, Carta por ocasião do centenário da promulgação da 
Carta Apostólica “Maximum Illud”)

Caro seminarista,
Em sintonia com a caminhada missionária da Igreja no Brasil, as Pontifícias 

Obras Missionárias (POM) e a coordenação nacional dos Conselhos Missioná-
rios de Seminaristas (COMISE), concretizando uma das decisões do Plano Trienal 
de Ação (2017-2020), têm a alegria de promover o 3º Congresso Missionário 
Nacional de Seminaristas. Será nos dias 10 a 14 de julho, em Santo Antônio da 
Patrulha, na diocese de Osório (RS).

Preparado pela coordenação nacional dos COMISEs e as Pontifícias Obras 
Missionárias (POM), o evento conta com a parceria e o apoio da Comissão 
Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, a 
Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, a 
Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB) e a Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB).

O evento se insere dentro das orientações do 4º Congresso Missionário 
Nacional, celebrado em 2017, que exortava sobre a necessidade de intensificar 
a formação missionária nos seminários e casas de formação para que “não exista 
um só clérigo em que não arda este sagrado fogo da caridade pelo apostolado missio-
nário” (Pio XI, Rerum Ecclesiae, 9). 

O Congresso, que é também, uma das iniciativas de preparação para o Mês 
Missionário Extraordinário, aprovadas pelo Conselho Permanente da CNBB, 
terá como tema: “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mun-
do”, e o lema: “Sereis minhas testemunhas [...] até os confins da terra” (At 1,8).

Este Congresso pretende reunir cerca de 400 participantes entre semina-
ristas, reitores e formadores de seminários, bispos e convidados, e será espaço 
de reflexão, troca de experiências e celebrações. Seu objetivo principal será 
animar e aprimorar a formação missionária dos futuros presbíteros no Brasil, 
de maneira que a missão seja realmente eixo central da formação e os ajude 
a adquirir um autêntico espírito missionário. Há, também, objetivos especí-
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ficos: aprofundar a reflexão sobre a missão, com uma ênfase especial sobre a 
missão ad gentes, por ocasião da temática do Mês Missionário Extraordinário; 
sensibilizar os participantes (seminaristas, reitores e formadores dos seminários 
e casas de formação, bispos e convidados) para uma caminhada sinodal e de 
comunhão.

Deste modo, mesmo tendo consciência sobre a importância desse acon-
tecimento para o processo formativo dos seminaristas no Brasil, sabemos que 
nem todos eles poderão participar do evento. Por isso, a coordenação nacional 
dos Conselhos Missionários de Seminaristas (COMISE), contando com ajuda 
de alguns colaboradores, fez esforço para elaborar uma Cartilha de preparação 
para o Congresso que chega, agora, às suas mãos. 

O propósito desta Cartilha é envolver o maior número de seminaristas, rei-
tores e formadores na reflexão sobre as temáticas que nortearão o Congresso, e 
assim, propomos que o subsídio seja estudado pelos seminaristas (Propedêuti-
co, Filosofia e Teologia), diocesanos e religiosos, durante o primeiro semestre 
de 2019, como preparação efetiva de todos os formandos. Dessa forma, estare-
mos também em comunhão com toda a Igreja que nos exorta através do Papa 
Francisco: “Que o Mês Missionário Extraordinário se torne uma ocasião de 
graça intensa e fecunda para promover iniciativas e intensificar [...] a reflexão 
bíblica e teológica sobre a missão” (Carta por ocasião do centenário da promulga-
ção da Carta Apostólica “Maximum Illud”)

Que o 3º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas, a ser celebrado, 
desperte em todos os que participam no processo de sua preparação atitudes 
de louvor, gratidão e admiração pelas obras que Deus tem realizado, através 
de sua cooperação na obra missionária, e que reacenda, também, o desejo de 
“realizar o dom de si para a Igreja” (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdo-
talis, Introdução, 3) para que possam assumir sua responsabilidade de serem 
agentes ativos no processo de conversão pastoral e ajudar a Igreja a ultrapassar 
uma pastoral de mera conservação para assumir uma pastoral decididamente 
missionária (cf. DAp 370).

Pe. Antonio Niemiec, CSsR.
Secretário Nacional da Pontifícia União Missionária
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1º ENCONTRO
FUNDAMENTAÇÃO DA MISSÃO:

PROGRAMA MISSIONÁRIO NACIONAL 

Pe. Maurício da Silva Jardim e Pe. Jaime Gusberti

1. Novos cenários que nos interpelam
L1: Deus, fonte da missão, deixa na criação um sinal muito forte do seu amor e, com 
ela, faz Aliança (Gn 1-2,3), Ele se comunica para fazer comunhão com o ser humano 
e quer que ele seja coparticipante da sua criação, com a beleza da pluralidade como 
característica. Deus criou um mundo plural e nele quer construir unidade a partir do 
modelo da Trindade: uma unidade que se constrói na diversidade.

O Brasil, na sua constituição antropológica, também é marcado por 
uma rica pluralidade étnica e cultural. Somos o fruto de vários encontros e 
desencontros entre culturas que estão na raiz da nossa matriz religiosa e cultural. 
A multiculturalidade que nos constitui é rica e, ao mesmo tempo, complexa 
e desafiadora. Na atualidade, são muitos os elementos que constituem a nossa 
pluralidade cultural e eles nos exigem o olhar do discípulo missionário, na 
busca por compreender o que o Espírito diz às culturas e Igrejas hoje (cf. 
Ap 2,7). Espera-se de nós, missionários, o compromisso missionário da ação 
evangelizadora da Igreja no Brasil.

A maioria do povo brasileiro vive em cidades de médio e grande porte. 
Estamos em um contexto de mudança de época, na qual a cultura urbana 
influencia tanto as grandes cidades quanto o mundo rural. Em tudo, coexistem 
muitas possibilidades, com grandes desafios para o anúncio da pessoa e missão 
de Jesus nos novos areópagos do nosso tempo:

a) As novas subjetividades: Nos processos de secularização, as instituições 
estão perdendo seu papel social. As novas subjetividades, marcadas por 
uma tendência individualista, têm provocado nas pessoas uma relação 
utilitária com os outros, e também com a religião, gerando uma postura 
consumista em relação ao cristianismo e um subjetivismo desencarnado 
que impedem despertar para a missionariedade.1 Porém, elas igualmente 
manifestam a emergência do eu que quer ser visto e valorizado, que quer 
sair do anonimato, da invisibilidade e chamar a atenção, inclusive nas 
formas dramáticas e violentas, para dizer ao mundo: eu existo.

1   Cf. CNBB, Comunidade de Comunidades, Doc. 100, n. 23-27.
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b) As novas identidades religiosas: Na cultura atual, a identidade religiosa 
católica, anteriormente recebida pela herança familiar, tem perdido força. 
Se antes a identidade religiosa era herdada, normalmente pela família, agora 
é cada vez mais construída pelos indivíduos a partir de opções pessoais. Isso 
traz consigo o perigo da construção de um catolicismo à la carte, pelo 
qual cada um escolhe o que “gosta” e lhe “faz bem”. A fé corre o perigo 
de perder sua objetividade. Um grande desafio para a evangelização hoje 
é iluminar as demandas subjetivas dos batizados com a objetividade da fé 
cristã que se vive no seguimento a Jesus.

c) O empobrecimento e o descaso com a casa comum: Um dos desafios 
do nosso tempo são as políticas econômicas que, muitas vezes, fruto do 
pecado estrutural, aprofundam as desigualdades sociais, gerando “ricos 
cada vez mais ricos à custa de pobres cada vez mais pobres”.2 Normalmente, 
tais políticas econômicas são marcadas por uma lógica instrumental, na 
qual as culturas, as pessoas e os bens da natureza são instrumentalizados a 
serviço do lucro e do capital. Como nos lembra o papa Francisco, na Carta 
Encíclica Laudato Sí sobre o cuidado da casa comum, esse desafio exige 
de nós caminhos que englobem uma agenda socioambiental. Não é mais 
possível separar os problemas relacionados à natureza, nossa casa comum, 
dos problemas relacionados aos seres humanos.3

d) Novos areópagos: Embora haja avanços na reflexão missiológica acerca 
da missão ad gentes, ainda persiste sua compreensão correlata a espaço 
geográfico, os denominados territórios de missão. No mundo urbano, 
amplia-se esse conceito dentro dos contextos socioculturais que lhes 
são próprios, onde se destacam novos areópagos: a família, o areópago 
fundamental; o mundo das políticas públicas; o mundo do trabalho; o 
mundo da cultura e da educação; o mundo da comunicação e o cuidado 
com a nossa casa comum.4 Mas, eles vêm sofrendo uma permanente 
mudança e não refletem mais os conceitos e as práticas que vigoravam 
tempos atrás; por isso exigem permanente atenção e compreensão do 
missionário. A preocupação com a presença nos “modernos areópagos” 
não se reveste da roupagem de conquista espiritual. Expressa somente a 
atenção da Igreja à realidade de um grande número de pessoas que não 
têm Jesus Cristo como referência. São João Paulo II deixa entrever, no 
texto de sua encíclica Redemptoris Missio (RM), a preocupação para que 
esses areópagos e as gentes que os habitam possam ser alcançados de alguma 

2  DPb, n. 30.
3  Cf. LS, n. 90; n. 118; n. 119; n. 137; n. 138; n. 157; n. 178.
4  CNBB. Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na sociedade, Doc. 105. n. 255-272.
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maneira pela Boa Nova do Evangelho. Os cristãos leigos, geralmente, são 
os primeiros membros da Igreja a serem interpelados na missão junto a 
essas grandes áreas culturais, mundos ou fenômenos sociais, ou até mesmo 
sinais dos tempos.5

e) A globalização da indiferença: O processo de “globalização da indiferença” 
em relação aos pobres tem gerado divórcio entre a fé em Jesus e a solidariedade 
com os pobres. Como nos lembra o papa Bento XVI, “a opção preferencial 
pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre 
por nós, para enriquecer-nos com a sua pobreza” (cf. 2 Cor 8,9).6

f) A força dos novos meios de comunicação: Vivenciamos um tempo de 
veloz e acentuada conexão das pessoas entre si por meio das redes. No 
entanto, esse fenômeno não implica em melhoramento da qualidade dos 
relacionamentos. Pelo contrário: constata-se a existência de uma geração 
caracterizada pelo vazio existencial. Esse fenômeno causa distanciamento 
entre as pessoas e promove carência de um verdadeiro encontro, o que 
acontece pelo acolhimento ao outro, olho no olho, abraço, etc.

Os missionários nunca devem esquecer que a pluralidade é querida por 
Deus. “As diferenças por vezes são incômodas, mas o Espírito Santo que suscita 
a diversidade, de tudo pode tirar algo de bom e transformá-lo em dinamismo 
evangelizador que atua por atração. A diversidade deve ser sempre conciliada 
com a ajuda do Espírito Santo; só Ele pode suscitar a diversidade, a pluralidade, 
a multiplicidade e, ao mesmo tempo, realizar a unidade”7. Por mais complexo 
e desafiador que possa parecer, tudo isso é obra da criação.

Ao sair para o encontro do outro e dar testemunho do encontro pessoal 
com Jesus Cristo, os missionários devem sempre ser atentos e sensíveis a cada 
cultura, para compreender o que dá sentido pessoal e coletivo à sua existência 
e, com atitude de respeito e humildade, perceber as “sementes do Verbo”8 
presentes na cultura do lugar ou espaço que contata. Lembrar também que 
“cada cultura oferece formas e valores positivos que podem enriquecer o modo 
como o Evangelho é pregado, compreendido e vivido” (n. 16)9.
5  CNBB. Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na sociedade, Doc. 105. N. 251. 
6 BENTO XVI. Sessão inaugural dos trabalhos da V Conferência Geral do Episco-
pado da América Latina e do Caribe, em: CELAM, Documento de Aparecida. São 
Paulo: Paulinas, 2007, p. 273.
7  EG, n. 131.
8  Cf. AG, n. 11; LG, n. 17.
9  JOÃO PAULO II. Exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia in Oceania, n. 16. Dispo-
nível em: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_exhortations/documents/hf_jpii_
exh_20011122_ecclesia-in-oceania.html>. Acesso em: 13 mar. 2019. 
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O anúncio da pessoa de Jesus sempre se dá em uma cultura concreta 
e é marcado pela cultura daquele que anuncia a Boa Nova do Evangelho. 
Mais do que uma adaptação, a comunicação do Evangelho, na pluralidade 
cultural que vivemos, exige sermos abertos à inculturação da fé nos vários 
contextos. “Não faria justiça à lógica da encarnação pensar num cristianismo 
monocultural e monocórdico”10. “A cultura é o espaço vital onde a pessoa 
humana se encontra face a face com o Evangelho”11. No encontro com 
as culturas, a Igreja não despreza o que as culturas têm de positivo: “O 
Evangelho e a evangelização independentes em relação às culturas, não são 
necessariamente incompatíveis com elas” (EN 20). 

São João Paulo II, ao convocar a Igreja para uma nova evangelização, 
lembrava-nos de que os cenários social, cultural, econômico, civil e religioso 
mudaram e nos chamam para o anúncio, por uma evangelização que deve ser 
“nova no seu entusiasmo, nos seus métodos, na sua expressão”.12 A Conferência de 
Aparecida, em comunhão com esse apelo do papa, chamou a nossa atenção para 
mais um elemento indispensável nesse processo que é a “conversão pastoral”.13

2. A Trindade, origem da missão
L2: A origem da natureza missionária da Igreja encontra-se no amor fontal 
de Deus.14 “Deus é como uma fonte inesgotável e que sempre flui como água 
viva, que jorra na terra pelo Espírito Santo e que, verdadeiramente, faz parte 
da criação por meio da Palavra que se tornou carne”15. Trata-se de um mo-
vimento de amor que marca o relacionamento das pessoas divinas entre si e 
destas com a humanidade. 

Esse dinamismo do amor que se irradia, expande, dilata, transborda e se 
difunde em todo universo é a missão. “A missão é o voltar-se de Deus para o 

10  EG, n. 117.
11  JOÃO PAULO II. Exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia in Asai, n. 21. Disponível 
em:<http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_exhortations/documents/hf_jpii_
exh_06111999_ecclesia-in-asia.html>. Acesso em: 13 mar. 2019. 
12  JOÃO PAULO II. Discurso à XIX Assembleia do CELAM. Porto Príncipe, 09 de março 
de 1983, n. 3. Disponível em: <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1983/
march/documents/hf_jp-i_spe_19830309_assemblea-celam.html>. Acesso em: 10.02.2019.
13  DAp, n. 370.
14  AG, n. 2.
15  BEVANS, Stephen B., SHROEDER, Roger P. Diálogo profético: Reflexões sobre a missão 
cristã hoje. São Paulo 2016, Paulinas, p.27. 
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mundo”16. Somos inseridos, pelo batismo, nessa dinâmica de amor pelo encon-
tro com Jesus que dá um novo horizonte à vida.17 

O Espírito Santo é o protagonista do dinamismo missionário (cf. Jo 20,21). 
Esse dinamismo nos desinstala e exige de nós, uma permanente conversão 
missionária pessoal, pastoral e estrutural.18 

O amor que circula no coração da Trindade é a fonte permanente ines-
gotável que transborda para toda a humanidade e é expresso, de modo muito 
especial, na entrega da vida de Jesus. “Deus é uma fonte de amor que envia”19.

O amor que brota da Trindade não pode encerrar-se em si mesmo, mas se 
expande e transborda sobre todos. Na capela da Ordem dos Frades Menores (O.
F.M.), em São Paulo, há uma arte que expressa esse amor transbordante de Deus 
para toda a humanidade. No centro do mosaico, está o sacrário do qual emanam 
raios de luz que atingem toda a capela, mostrando que o amor de Deus inunda 
a vida das pessoas e de todos os seres que compõem o Universo. No cântico das 
criaturas, São Francisco nos ajuda a perceber que as pedras, a água, o ar, o sol, a 
lua, o vento, as florestas e as estrelas, tudo é irradiação do amor de Deus. 

Com o mesmo espírito, temos a prece Eucarística IV: “Nós proclamamos a 
vossa grandeza, Pai santo, sabedoria e amor com que fizestes todas as coisas: crias-
tes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para 
que, servindo a vós, seu criador, dominassem toda criatura”. Chegada a plenitude 
dos tempos, enviastes o vosso próprio Filho para ser o nosso salvador. Ele “anun-
ciou aos pobres a salvação; aos oprimidos, a liberdade; aos tristes, a alegria”. Jesus 
Cristo amou até o extremo (cf. Jo 3,16-17; 13,1-4) e convida os discípulos para 
que vivam essa experiência de sair de si, transbordar e irradiar caridade.

Pela experiência de ter sido primeiramente amado por Jesus, encontrado 
e conquistado por Ele, Paulo afirma: “Ele me amou e se entregou por mim”. 
Ele amou a Igreja e se entregou por ela (cf. Ef 2,19-20; 5,1; Fl 3,12). Essa ex-
periência rompeu tudo o que o prendia a si mesmo e, assim, ele também pôde 
responder: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8).

Aquele que se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza (cf. 2Cor 8,9), 
por meio do seu Espírito, impulsiona os discípulos missionários de hoje a irem ao 

16  BOSCH, David J. Missão transformadora: mudanças de paradigma na teologia da Missão, 
São Leopoldo 2002, EST/Sinodal, p. 469. 
17  Cf. DAp, n. 12.
18  Cf. DAp, n. 360; n. 370.
19  BOSCH, David J., Missão transformadora: mudanças de paradigma na teologia da Missão, 
São Leopoldo 2002, EST/Sinodal, p. 470.
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encontro de todos, especialmente dos pobres e excluídos da sociedade. Eles são des-
tinatários privilegiados do Evangelho e também sujeitos e interlocutores da missão.

3. Jesus, o missionário do Pai
L3: O Novo Testamento nos mostra Jesus, o enviado do Pai, na força do Es-
pírito Santo. Para compreender a missão, a qual somos chamados a participar, 
precisamos partir de Jesus Cristo, que enviou os seus. 

Na origem da missão assumida por Jesus, Deus Pai é claramente aquele 
que envia. “Quem vos recebe, recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele 
que me enviou” (Mt 10,40). O sentido dessa afirmação é significativo, pois o 
próprio Cristo vincula os discípulos à sua própria missão. 

Em sua missão, Jesus proclama a Boa Nova do Reino, no qual os pobres 
têm um lugar especial e com os quais ele mesmo se identifica (cf. Mt 25,31ss): 
“O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o 
Evangelho aos pobres: enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos 
cegos a visão; para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do 
agrado do Senhor” (Lc 4,18-19).

O Pai era a referência absoluta de sua vida feita missão. No batismo de Je-
sus, o Pai proclama: “Tu és o meu Filho amado” (Lc 3,22). Ele é o missionário 
do Pai: “O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a 
termo a sua obra” (Jo 4,34). É desse modo que Jesus vivencia a missão de Deus.

Jesus fez de sua vida uma entrega total motivada unicamente pelo amor: 
“Amou-os até o extremo” (Jo 13,1). No gesto do lava-pés, sintetizou sua vida, 
sua missão e sua morte: Servir. “Entendeis o que eu vos fiz? [...] Sabendo isso, 
sereis felizes se o praticardes” (Jo 13,12.17). 

O Reino de Deus proclamado por Jesus é o centro de sua vida feita missão. 
É a Boa Nova da salvação, dom de Deus para a libertação de tudo o que opri-
me o ser humano. É um Reino inclusivo. Por isso, não somos um grupo de 
separados, uma elite, mas somos chamados à comunhão e à missão.

Como sinais do Reino já presente, o Evangelho aponta: “Os cegos reco-
bram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mor-
tos ressuscitam e, aos pobres, é anunciado o Evangelho” (Mt 11,5). A plenitude 
do Reino pertence a Deus e é dom, graça do Pai. A missão traz em si esse ho-
rizonte escatológico que nos orienta, ilumina e também nos fortalece para os 
inúmeros desafios, inclusive nas situações difíceis, fazendo ver que a morte e o 
sofrimento não têm a última palavra. Cristo ressuscitado, vencedor do pecado 
e da morte, é o testemunho desse horizonte. O Reino que Ele inaugurou é in-
compatível com situações de morte frutos do pecado, com suas consequências: 
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escravidão, corrupção, violência de um sistema de mercado que exclui, um 
sistema social e econômico que é injusto na sua raiz20 e das contradições pes-
soais decorrentes do mundanismo espiritual. “Se pretendemos fechar os olhos 
diante dessas realidades, não somos defensores da vida do Reino e nos situamos 
no caminho da morte”.21 

Ao vivenciar o mistério da encarnação, o Filho de Deus “assumiu nossas 
enfermidades e carregou as nossas doenças” (Mt 8,17b). “Ao ver as multidões, 
Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, 
como ovelhas que não têm pastor” (Mt 9,35-36).  Ele é o modelo para a vida 
missionária nas várias realidades vivenciadas por nós. Assim como Jesus, o bom 
samaritano, (cf. Lc 10,25-37), o missionário precisa considerar e contemplar os 
caídos, aproximar-se e cuidar deles.

Os pobres, com quem Jesus se identifica e solidariza (cf. Mt 25,31ss; cf. 2Cor 
8,9) são destinatários privilegiados do Evangelho e, também, sujeitos. Escutá-los 
é caminho certo que faz o missionário aprender com eles e ser enriquecido por 
eles, pois é aí que Deus revela o seu mistério de modo muito especial. Os insig-
nificantes de hoje, os excluídos e os que não contam são constituídos por Deus 
para serem sinais de sua graça e do seu amor (cf. 1Cor 1,27-31). 

4. Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão 
no mundo
L1: “A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua 
origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na ‘missão’ do Filho e do Espírito 
Santo”.22 Com essa afirmação, o Concílio Vaticano II recuperou a concepção 
teológica da natureza missionária da Igreja. Deus é missão, é um Deus em 
saída, o seu amor fontal misericordioso quer comunicar-se ao mundo. Esse 
amor é o movimento da própria Trindade. O Filho é o revelador do amor 
misericordioso do Pai ao mundo e quer levar tudo ao Pai. O Espírito Santo, 
na sua missão trinitária, plenifica a obra do Pai e do Filho e movimenta a his-
tória para que tudo seja um com o Pai. A Igreja surge do Filho, por obra do 
Espírito Santo, para participar dessa missão como “sacramento universal ou 
sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero 
humano”.23 “A intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante, e 
a comunhão reveste, essencialmente, a forma de comunhão missionária”.24 A 
20  Cf. EG, n. 59.
21  DAp, n. 358.
22  AG, n. 2.
23  LG, n. 1. 
24  EG, n. 23.
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missão assim compreendida não é algo optativo, uma atividade da Igreja entre 
outras, mas a sua própria natureza. A Igreja é missão! A ação missionária é o 
paradigma de toda a obra da Igreja.25 

A missão é maior do que qualquer metodologia, pastoral, movimento ou 
atividade. “A missão chama a Igreja para servir ao propósito de Deus no mundo. 
A Igreja não possui uma missão, mas a missão possui uma Igreja”.26 Missão é a 
própria essência de Deus que tem uma Igreja vocacionada a ser testemunha de 
Cristo na história. Os missionários, enviados por uma Igreja local ou por uma 
instituição, devem estar em comunhão com quem os enviou e com a Igreja que 
os acolhe.

“Embora exija a participação e a responsabilidade pessoal, a missão é sem-
pre tarefa eclesial, de cunho comunitário. Não é propriedade particular restrita 
a alguém ou a um grupo. Uma Igreja sinodal valoriza os diversos níveis, fa-
vorecendo a participação de todos e promovendo uma salutar descentraliza-
ção”.27 “Uma centralização excessiva, em vez de ajudar, complica a vida da 
Igreja e sua dinâmica missionária”.28 

Pelo batismo e demais sacramentos de iniciação à vida cristã, somos inseri-
dos no corpo de Cristo para sermos os seus discípulos missionários, testemunhas 
de Jesus Cristo na vida eclesial e nos diferentes setores da sociedade. O papa 
Francisco tem falado da dimensão existencial da missão: “Eu sou uma missão de 
Deus nesta terra, e para isso estou neste mundo”.29 A vida se torna uma missão. 
Ser missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas. Está na ordem do 
ser. É existencial, identidade, essência e não se reduz a algumas horas do dia: “A 
missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou ornamento que 
posso pôr de lado; não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da 
minha vida. É algo que não posso arrancar do meu coração”.30 Na Exortação 
Apostólica Gaudete et Exsultate, o papa chega a afirmar: “Não é que a vida tenha 
uma missão, mas a vida é uma missão.”31 É uma realidade de vida em que os ba-
tizados se deixam envolver pela presença de Deus e a transmitem para o mundo. 

25  EG, n. 15.
26  BEVANS, Stephen B.; SCHROEDER, Roger, Diálogo profético – Reflexões sobre a missão 
cristã hoje, São Paulo 2016, Paulinas, p. 34.
27  Cf. EG, n. 16.
28  EG, n. 32. ROCHA, Cardeal Sérgio, “Sinodalidade: Caminhar juntos na Missão”; In: 
CNBB (org.), Missão permanente. Reflexões e propostas. 4º Congresso Missionário Nacional, 
Brasília, Ed. CNBB, p. 60.
29  EG, n. 273.
30  EG, n. 27.
31  GEx, n. 27.
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No batismo, somos enviados em missão no mundo como cooperado-
res da missão de Deus. Sou missionário, portanto sou missão. Sendo assim, 
“não podemos ficar tranquilos, em espera passiva, em nossos templos, mas é 
urgente ir a 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, que Ele nos convoca em Igreja, e quer 
multiplicar o número de seus discípulos na construção do seu Reino em 
nosso Continente!”32 

“Desejamos assumir, a cada dia, as alegrias e esperanças, as angústias e tris-
tezas do povo brasileiro, especialmente das populações das periferias urbanas 
e das zonas rurais – sem terra, sem teto, sem pão, sem saúde - lesadas em seus 
direitos”,33 já reconhecidos pela Constituição Brasileira.34

“A Igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que ‘primei-
reiam’, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Primei-
reiam – desculpai o neologismo –, tomam a iniciativa! A comunidade missio-
nária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor (cf. 
1Jo 4,10), e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao 
encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para 
convidar os excluídos”.35 A Igreja é sempre chamada a estar em saída, mesmo 
quando dificuldades e desafios tentam impedi-la.

Conforme a reflexão no Sínodo dos Bispos, em 2012, que teve como tema: 
A “Nova Evangelização para a transmissão da fé cristã”, foram destacados três 
âmbitos da missão evangelizadora: 

a) Incendiar o coração dos fiéis que já participam da comunidade para que 
cresçam na fé e no discipulado missionário (pastoral ordinária).36 

b) Cuidar das pessoas batizadas que não participam da vida da comu-
nidade para que redescubram a pessoa e a missão de Jesus, tendo como 
caminho o processo de iniciação à vida cristã.

c) Cuidar daqueles que não conhecem Jesus Cristo, mas que trazem no 
coração o desejo de se encontrar com Ele. Isso se traduz no envio de 
missionários ad gentes, para além-fronteiras.

32  DAp, n. 548.
33  CNBB, Exigências evangélicas e éticas de superação da miséria e da fome, n. 2.
34  Cf. Especialmente, Preâmbulo, Art. 4º II; Título III, capítulos I e II.
35  EG, n. 24.
36  Cf. EG, n. 14.
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As palavras de Jesus: “Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos” (Mt 
28,19), definem o que deve ser a missão ad gentes no contexto sociocultural 
desses povos, pela presença e testemunho do serviço, do diálogo acolhedor e 
respeitoso e do anúncio da fé em Jesus Cristo. Para a sua concretização, não 
pode faltar o envio além-fronteiras de missionários devidamente preparados. 
Puebla reforça esse aspecto da missão ad gentes destacando: “A Evangelização 
há de estender-se a todos os povos; por isso, a sua dinâmica procura a univer-
salidade do gênero humano.”37 

5. Espiritualidade do seguimento a Jesus
A espiritualidade que deve nos alimentar é a do seguimento à pessoa de Jesus Cris-
to. Por espiritualidade, entende-se uma vida animada pelo Espírito que implica:

a) Encontro. “Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma 
grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma Pes-
soa, que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação de-
cisiva”.38 “Nota essencial da espiritualidade missionária é a comunhão 
íntima com Cristo: não é possível compreender e viver a missão, senão 
na referência a Cristo, como Aquele que foi enviado para evangelizar”.39 
O verdadeiro encontro conduz ao discipulado, à configuração com Cris-
to e ao envio.

b) Escuta da Palavra de Deus. “A Palavra de Deus está na base de toda a 
espiritualidade cristã autêntica”.40 A escuta é indispensável para a acolhi-
da profunda da Palavra de Deus, deixando-se iluminar por ela. A sagrada 
Palavra também é encontrada na vida das pessoas e nas realidades que nos 
trazem sinais da ação de Deus. Essa experiência do “Deus vivo no encontro 
com Cristo vivo, alimentando-se constantemente pela escuta da Palavra de 
Deus tanto no livro da Escritura quanto no livro da vida; pela participação 
na Eucaristia e demais celebrações, pela oração generosa e aberta a Deus e 
à sua presença na realidade humana, pelo abandono ao Espírito que pre-
cede a ação do evangelizador, assiste-o, quotidianamente, confortando-o 
nas dificuldades e mesmo nos fracassos; enfim, pela doação de si mesmo no 
serviço aos demais”.41 

37  Pb, n. 362.
38  DCE, n. 1.
39  RM, n. 88.
40  VD, n. 86.
41  CNBB, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 1999–2002, n. 115.
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c) Vivência eucarística. A Eucaristia, mistério pascal acreditado, celebrado 
e vivenciado (cf. SC), é alimento de todos nós que somos chamados e 
nos colocamos à disposição da missão de Deus. Celebrando a Eucaristia, o 
presidente da celebração assim reza: “Santificai, pois, estas oferendas, der-
ramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem, para nós, o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo” [...]; “E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, 
num só corpo”.42 O corpo sacramental de Jesus e o corpo eclesial, do qual 
ele é a Cabeça, formam uma unidade que deve ser sempre cultivada, que 
alimenta a espiritualidade missionária e nos impele irmos ao encontro das 
pessoas e, com elas, vivermos a natureza missionária da Igreja. “Não pode-
mos abeirar-nos da mesa eucarística sem nos deixarmos arrastar pelo mo-
vimento da missão que, partindo do próprio Coração de Deus, visa atingir 
todos os homens; assim, a tensão missionária é parte constitutiva da forma 
eucarística da existência cristã” (n. 84)43.

d) Docilidade ao impulso do Espírito. A espiritualidade missionária “ex-
prime-se, antes de tudo, no viver em plena docilidade ao Espírito, e em 
deixar-se plasmar interiormente por ele, para se tornar cada vez mais se-
melhante a Cristo. Não se pode testemunhar Cristo sem espelhar sua ima-
gem, que é gravada em nós por obra e graça do Espírito”.44 

e) A caridade apostólica. “Para ser evangelizador com espírito, é preciso 
também desenvolver o prazer espiritual de estar próximos da vida das pes-
soas”,45 especialmente daquelas que vivem nas periferias. Essa proximidade 
precisa ser sinal do amor de Deus do qual o missionário é chamado a ser 
testemunha. “Só pode ser missionário quem se sente bem procurando o 
bem do próximo, desejando a felicidade dos outros”.46 “O missionário, se 
não é contemplativo, não pode anunciar Cristo de modo credível. Ele é 
uma testemunha da experiência de Deus”.47 

f) Testemunho profético, inspirado na vida e missão dos que foram 
martirizados. A missão, assumida com fidelidade, comporta sofri-
mentos decorrentes de uma vida segundo o Evangelho; da defesa da 

42  Oração eucarística II.
43  BENTO XVI, Exortação apostólica pós-sinodal Sacramentum Caritatis, n. 84. Disponí-
vel em: <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_benx-
vi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html>. Acesso em: 13 março 2019. 
44  RM, n. 87.
45  EG, n. 268.
46  EG, n. 272.
47  RM, n. 91.
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dignidade das pessoas e do testemunho junto aos pobres, excluídos, e 
das fragilidades que o missionário carrega em si mesmo, como pessoa 
humana. Contemplando Jesus que, por fidelidade ao projeto do Pai, 
fez-se servo e assumiu a cruz pela entrega de sua vida (Fl 2,5-11), o 
missionário encontra, no mistério da encarnação e da páscoa, a fonte 
para a unidade de sua vida e missão a partir da qual vivencia seu teste-
munho profético.

g) Santidade de vida. “A santidade não é mais do que a caridade plenamente 
vivida”.48 Todas as pessoas batizadas são chamadas a percorrer o caminho 
da santidade que é vivenciada no cotidiano da vida. O critério de avaliação 
da nossa vida é, antes de tudo, o que fizermos pelos outros. Por isso, a san-
tidade está numa estreita relação com a misericórdia. A palavra misericórdia 
significa coração sensível, no sentido de ser sensível à miséria; um coração 
atento à necessidade do outro, sobretudo do frágil, do pobre. “A mise-
ricórdia tem dois aspectos: é dar, ajudar, servir aos outros, mas também 
perdoar, compreender”49. “A santidade é olhar e agir com misericórdia”50. 
O Espírito Santo nos conduz nesse caminho da santidade vivida como 
misericórdia e, pelo testemunho de mulheres e homens, mostra-nos que 
“cada santo é uma missão.”51 

h) Abertura à universalidade da missão. O documento de Puebla nos mo-
tivou para a universalidade da missão com estas palavras: “Finalmente che-
gou, para a América Latina, a hora de intensificar os serviços recíprocos 
entre as Igrejas particulares e estas se projetarem para além de suas próprias 
fronteiras, ad gentes. É certo que nós também precisamos de missionários, 
mas devemos dar de nossa pobreza”.52 As pessoas que se abrem à missão 
ad gentes, certamente, estão cheias do Espírito Santo que lhes concede a 
graça de entrar em comunhão pela oração, por mãos que ajudam, pés que 
partem, corações que amam, mentes que refletem, ouvidos que escutam o 
clamor dos que sofrem e olhos que contemplam a ação de Deus.

Palavra de Deus (Mt 28,16-20)

48  GEx, n.21.
49  GEx, n. 80.
50  GEx, n. 82.
51  GEx, n. 19.
52  DPb, n. 368.
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Para refletir 
1. Considerando os cenários que nos interpelam e sua experiência no processo 
formativo, quais os dois ou três desafios que atingem mais diretamente a vida 
dos jovens que estão no seminário? Por quê?

a) Há outros desafios que são muito importantes para a vivência missionária e 
que poderão ser acrescentados ao texto? Quais?

2. “A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua 
origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na “missão” do Filho e do Espírito 
Santo” (AG, n.2):

a) A formação da qual você participa no Seminário e Instituto de Filosofia e 
Teologia tem tido a missão como eixo determinante? Se sim, quais os sinais 
concretos disso? 

b) Se não, o que estaria faltando?

c) Esses sinais têm ajudado o seminarista no processo formativo para que seja 
discípulo missionário de Jesus Cristo numa Igreja em saída? Justificar.

d) Você tem participado de outras iniciativas missionárias fora do que é pro-
posto no seminário que têm contribuído para firmar a motivação e a convic-
ção missionárias em sua vida como futuro missionário presbítero? Quais?

3. A espiritualidade que deve nos alimentar é a do seguimento à pessoa de Jesus 
Cristo que assumiu a natureza humana tornando-se servo.

a) A espiritualidade vivenciada e incentivada no Seminário tem fortalecido sua 
convicção vocacional e animado na vivência da descoberta dos sinais de Deus 
na vida das pessoas e da alegria do Evangelho no serviço especialmente aos 
mais pobres? Citar exemplos.

b) Há outros elementos fundamentais na espiritualidade missionária que pre-
cisam ser acrescentados ao texto? Quais?

Compromisso
O que vamos fazer para que o COMISE ou outras iniciativas missionárias se-
jam mais fomentadas na nossa casa de formação?
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2º ENCONTRO
BATIZADOS E ENVIADOS:

A IGREJA DE CRISTO EM MISSÃO NO MUNDO 

Pe. Estêvão Raschietti, SX

Animador(a): A celebração de um Mês Missionário Extraordinário em ou-
tubro de 2019, proclamado por Papa Francisco por ocasião do centenário da 
Carta Apostólica Maximum Illud (1919), tem um significado muito peculiar e 
profético para nós, Igreja no Brasil. O primeiro desafio que temos diante deste 
evento é entender bem do que se trata, focar-se com determinação em seu 
objetivo, sem distrações e sem fugir da raia, procurar ver quais são os apelos 
e os impulsos para a nossa vida e a vida de nossas comunidades em termos de 
compromisso missionário. O tema deste evento é: “Batizados e enviados: a 
Igreja de Cristo em missão no mundo”, e sua finalidade é “despertar mais a 
consciência da missão ad gentes e retomar com novo impulso a transformação 
missionária da vida e da pastoral”. Precisamos, portanto, definir o que é a mis-
são ad gentes, qual é a sua relevância hoje para a Igreja e para o mundo, e quais 
são as implicações para a nossa caminhada de discípulos-missionários.

O que é a missão ad gentes?
L1: Missão ad gentes significa missão junto aos povos não-cristãos no contexto 
sociocultural deles. Isso implica: viver com gratidão no meio destes povos, 
aprender a falar a língua deles, partilhar o Evangelho com a vida e a pala-
vra, servir com alegria promovendo a vida e a esperança, formar comunidades 
encarnadas seguidoras de Jesus. Se concretiza com o envio além-fronteiras de 
missionárias e missionários devidamente preparados, chamados a inserir-se na 
caminhada de Igrejas locais necessitadas, pobres e perseguidas, assumindo com 
ousadia e coragem as lutas e as causas das pessoas junto as quais se encontram 
a viver. As palavras de Jesus: “Vão, portanto, e façam discípulos todos os po-
vos” (Mt 28,19), constituem o programa desta “missão primordial e essencial 
da Igreja”, que “ainda hoje representa o máximo desafio” por ser “a primeira de 
todas as causas”53. Papa Francisco oportunamente esclarece que não se trata de 
proselitismo, mas de um testemunho de vida que traz esperança e amor parti-
cularmente aos pobres e aos excluídos: “a Igreja – repito mais uma vez – não é 

53. EG, n.  15
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uma organização assistencial, uma empresa, uma ONG, mas uma comunidade 
de pessoas, animadas pela ação do Espírito Santo, que viveram e vivem a ma-
ravilha do encontro com Jesus Cristo e desejam partilhar esta experiência de 
profunda alegria, partilhar a Mensagem de salvação que o Senhor nos trouxe”54.

L2: Essa missão ad gentes encontra hoje duas grandes resistências vinculadas ao 
tempo (dimensão histórica) e ao espaço (dimensão geográfica). A primeira diz 
respeito a sua relação intrínseca com a colonização por parte das nações euro-
peias, com todas as trágicas consequências de violação, exploração e submissão 
que essa epopeia significou para os povos nativos de qualquer parte do mundo. 
Os muitos exemplos de missionárias e missionários que resistiram corajosa-
mente às potências coloniais e às suas políticas, não mudaram infelizmente 
o quadro geral: a missão foi parceira de um imenso genocídio descultural. A 
grande suspeita que missão e colonização vão ainda de mãos dadas, se tornou 
muitas vezes uma certeza da qual é preciso se desprender. Esse foi um dos 
principais dilemas que motivou o Papa Bento XV a escrever, há cem anos, a 
Carta Apostólica Maximum Illud (“A grande e sublime missão”), denunciando 
“uma das mais tristes pragas do apostolado” que é “pensar mais à própria pátria 
terrestre que à celeste”, “o desejo de alargar a influencia do próprio país”, fa-
zendo acreditar que “a religião cristã é a religião de uma determinada nação” e 
que o missionário “é o enviado de sua pátria, e não de Cristo”. Descolonizar a 
missão é uma tarefa que exige permanente discernimento, atitude penitencial 
e conversão, convencidos que a experiência de encontro/desencontro com os 
outros carrega consigo questões fundamentais sobre o significado da Igreja, o 
projeto de amor do Pai, a encarnação e a redenção do Filho, a ação do Espírito 
e suas precisas consequências para a ação evangelizadora.

L3: A segunda grande controvérsia em relação à missão ad gentes diz respeito 
ao espaço, ou seja, aos territórios de missão. É comum ainda hoje relacionar 
a missão a específicas regiões onde a Igreja é minoria e os cristãos são muito 
poucos. No entanto, o rápido processo de globalização e de secularização da 
sociedade mundial mexeu com esse esquema de maneira que o mundo todo 
se tornou uma grande “terra de missão”. A missão, desta forma, se expressa 
hoje num quadro complexo de situações e de interlocutores que não permi-
tem mais interpretá-la unilateralmente. Hoje tudo se tornou missão e todas 
as batizadas e os batizados são chamados a assumir uma consciência e uma 
ação missionária aqui e agora em seu próprio contexto, sem ter que ir para 
longe. De um lado, essa conjuntura fez com que a Igreja finalmente resgatasse 
a essência missionária como elemento estruturante de sua identidade e de sua 
atividade. Por outro, as Igrejas locais fecharam-se sobre si mesmas, nivelaram 
os diversos graus e desafios missionários, e tornaram a missão ad gentes “uma 
54. Papa Francisco. Mensagem para o Dia Mundial das Missões, 2013
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realidade diluída na missão global de todo Povo de Deus”55. O motivo princi-
pal desta convocação do Mês Missionário Extraordinário é chamar à atenção 
sobre algumas realidades: a missão continua tendo sua geografia e suas periferias 
preferenciais, mesmo não sendo este o único critério para definir todos os apelos 
missionários; a missão continua tendo seus interlocutores específicos, mesmo não 
podendo restringir a ação evangelizadora somente a alguns grupos humanos; 
enfim, a missão continua necessitando de agentes qualificados, mesmo todas as 
batizadas e os batizados serem convocados a participar desta mesma missão.

Porque a missão ad gentes?
L1: O debate sobre a missão ad gentes desperta também questionamentos mais 
profundos e cruciais de ordem teológica. Com efeito, qual o sentido hoje de 
proclamar a exclusividade de Jesus Cristo como “o mediador e a plenitude de 
toda revelação”56, diante da pluralidade das diferentes religiões e do direito à li-
berdade religiosa? Por que motivo precisaríamos afirmar a necessidade de per-
tencer à Igreja Católica57, se as pessoas podem conseguir a salvação do mesmo 
jeito fora dela, podendo ser “de várias maneiras ordenadas ao povo de Deus”58. 
Porque atribuir tanto valor aos sacramentos como meios que “conferem a gra-
ça”59, quando esses não se tornam canais exclusivos, visto que elementos de 
“verdade e graça já estão presentes no meio dos povos, fruto de uma secreta 
presença divina”60 e que “devemos acreditar que o Espírito Santo oferece a to-
dos, de um modo que só Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao 
mistério pascal”61. Até hoje, estas e outras interrogações não foram respondidas 
satisfatoriamente. O próprio sentido da missão parece estar em xeque, implí-
cita ou explicitamente, apesar dos persistentes apelos do Papa Francisco para 
uma Igreja em saída. Afinal, essa missão ad gentes, que acontece via de regra 
em situações desconfortáveis, árduas, arriscadas, que significado tem hoje para 
a Igreja? Vale a pena encarar esse desafio?

L2: A quarenta anos, os bispos latino-americanos e caribenhos reunidos em 
sua terceira Conferência Geral na cidade de Puebla (México), declaravam: “A 
evangelização tem de calar fundo no coração do homem e dos povos. Por isso 
sua dinâmica procura a conversão pessoal e a transformação social. A evan-
55  RM, n. 34.
56  DV, n. 2.
57  cf. LG, n. 4.
58  LG, n.16.
59  SC, n. 59.
60  AG, n. 9.
61  GS, n. 22.
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gelização há de estender-se a todos os povos; por isso sua dinâmica procura 
a universalidade do gênero humano. Ambos estes aspectos são de atualidade 
para evangelizar hoje e amanhã a América Latina”62. O primeiro elemento, a 
conversão, jamais pode faltar na proposta dialógica e profética da Igreja. Não 
se trata de uma conversão coercitiva a uma religião ou a uma doutrina, mas de 
uma livre adesão a uma prática de vida iluminada pelo espírito de gratuidade, 
justiça e reconciliação das Bem-aventuranças, que envolve, em primeiro lu-
gar, o evangelizador. Este é o caminho da plenitude do Evangelho que atinge 
o ser humano por inteiro e tem por objetivo que nós vivamos bem63. A única 
coisa que nos pede, e que eleva a condição humana à condição divina, é de 
viver como filhos e filhas do Pai e como irmãos e irmãs entre nós. Isso implica 
comprometimento com a fraternidade diante de tantas situações desumanas e 
das enormes desigualdades presentes no mundo64, e comprometimento com a 
proposta de vida do Evangelho: “a vida se alcança e amadurece à medida que é 
entregue para dar ao outros. Isso é, definitivamente, a missão”65.

L3: O segundo elemento, a universalidade, destaca que “o conteúdo fundamen-
tal dessa missão, é a oferta de vida plena para todos”66. Esse “para todos” tem 
uma relevância teológica que aponta para um compromisso missionário pre-
ciso. Se nossa missão fosse geográfica, cultural, étnica, socialmente ou eclesial-
mente limitada e se dirigisse somente a uma pequena clientela de ‘eleitos’, ela 
se tornaria excludente e trairia o espírito do Evangelho. Ao contrário, a paixão 
pelo mundo própria da vocação cristã, se expressa no sentir e no vibrar profun-
damente pela humanidade inteira, e em ser capaz de realizar gestos ousados e 
concretos de solidariedade, de partilha e de aproximação a todas as pessoas e a 
todos os povos. “A universalidade é a alma da missão e do seguimento discipu-
lar, pois a Igreja foi constituída como ‘sacramento universal de salvação’67, isto 
é, ‘sinal e instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo gênero 
humano’68. Numa época de globalização como a nossa, não é mais possível 
pensarmos somente em nós mesmos. Hoje, o cristão é chamado, por vocação, 
mais do que qualquer outra pessoa, a ser universal, ou seja, uma pessoa que tem 
responsabilidade não só sobre si e sua comunidade, mas sobre o mundo inteiro 
através de suas opções, suas atitudes, sua consciência e seus compromissos”69.
62  DPb, n. 362.
63  cf. DAp, n. 356.
64  cf. DAp, n. 358.
65  DAp, n. 360.
66  DAp,n. 361.
67  LG, n. 48; AG, n. 1.
68  LG 1
69  CNBB, Missão e cooperação missionária, Estudos 108, n. 20.
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O que implica a missão ad gentes?
L1: Em 1979, o Documento de Puebla nos ofereceu uma passagem referencial 
para uma missão ad gentes a partir da América Latina: “Finalmente, chegou 
para a América Latina a hora de intensificar os serviços recíprocos entre as 
Igrejas particulares e estas se projetarem para além de suas próprias fronteiras, 
ad gentes. É certo que nós próprios precisamos de missionários, mas devemos 
dar de nossa pobreza”70. Há quatro décadas, porém, os passos que foram dados 
nesta direção foram um tanto tímidos. As Igrejas do Continente se preocupa-
ram mais com seus problemas locais e com programas de nova evangelização 
de curto alcance, deixando a missão ad gentes para um futuro indeterminado. 
Todavia, se “a missão ad gentes deve ser o horizonte constante e o paradigma 
de toda atividade eclesial”71, é com ela que aprendemos a ser Igreja em saída, a 
escutar e falar de Deus na língua dos outros, a  apreciar os imensos valores de 
uma outra sabedoria, a celebrar a presença do Espírito já presente na vida das 
pessoas, a dar e receber no encontro com os diversos povos, a ter uma atitude 
gratuita, humilde, desarmada e desarmante ao mesmo tempo: “o cristão sabe 
quando é tempo de falar de Deus e quando é justo não o fazer, deixando falar 
somente o amor; sabe que Deus é amor e se torna presente precisamente nos 
momentos em que nada mais se faz a não ser amar”72. Ao contrário de visualizar 
as pessoas para que sejam catequizadas, como “objetos” ou “alvos” de nossa ação 
eclesial, como frequentemente acontece e nossas “missões”, a missão ad gentes 
nos ensina a compreendê-las simplesmente como o “outro” a ser encontrado. 

L2: Cientes da importância fundamental desse encontro com o outro, e “para 
não cairmos na armadilha de nos fechar em nós mesmos”73, é preciso, portanto, 
que essa dimensão ad gentes seja inserida nos planos pastorais das Igrejas locais 
em termos de animação e cooperação missionária. Já a Maximum Illud fomen-
tava a participação de todo o Povo de Deus através da oração, da ajuda mate-
rial e da animação vocacional para despertar vocações missionárias, pois sem 
missionários e missionárias não há missão. Evidentemente, por tudo o que im-
plica – aprendizagem de idiomas, inserção nas culturas, acompanhamento de 
processos de diálogo e aproximação –, a missão ad gentes necessita de vocações 
específicas ad vitam, de homens e mulheres que se sintam chamados exclusi-
vamente para isso. Mas também são possíveis outras formas de participação, 
por um determinado período, podendo estar ao alcance de muitas outras pes-
soas jovens, leigos, seminaristas, religiosos, religiosas e ministros ordenados. É 
aconselhável que todas as dioceses pensem seriamente em dar vida a pequenos 

70  DPb, n. 368.
71  BENTO XVI, Mensagem para o Dia Mundial das Missões 2012.
72  DCE, n. 31c.
73  DAp 376
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projetos de cooperação intereclesial fora do Brasil e incentivar a participação 
de seus agentes, sendo que para os ministros ordenados e os seminaristas deve-
ria corresponder a um impulso natural de sua própria vocação.

L3: Contudo, o princípio mais importante é ter a convicção que a dimen-
são universal da missão expressa na missão ad gentes, é elemento constitutivo 
da identidade cristã, e que, portanto, deve ser assumida concretamente por 
todo Povo de Deus. A missão é por sua natureza participativa, é um mutirão 
onde todos são convidados a compartilhar de diversas formas, um verdadeiro 
exercício de comunhão intereclesial. Se a missão ad gentes perder esse lance 
da participação e da cooperação mais alargada, perde algo da sua mais íntima 
essência, além de se tornar uma empreitada insustentável. Os projetos missio-
nários mobilizam instituições, organismos, comunidades, pessoas generosas, 
particularmente nas conjunturas mais difíceis e de emergência humanitária. O 
comprometimento de todos em favor da vida, representa umas das ações mais 
nobres e solidárias que o ser humano pode expressar. Essa cooperação só será 
possível se tiver um assíduo trabalho de animação e de motivação missionária 
que desperte para o compromisso, através da divulgação de testemunhos mis-
sionários, de campanhas, notícias, artigos postados nas mídias sociais, revistas, 
jornais, rádios, televisão, etc. A comunicação missionária é a alma da animação 
missionária, tão importante quanto a própria ação evangelizadora direta. Por sua 
vez, essa atividade de comunicação e informação deve ser acompanhada pela 
reflexão missiológica e pelo engajamento no âmbito educacional, através de pro-
gramas que trabalham, por exemplo, a questão da interculturalidade nas escolas, 
nas comunidades e em outros ambientes formativos. Aqui vale lembrar o precio-
so contributo da infância, adolescência e juventude missionária, onde são os pró-
prios jovens que se tornam protagonistas dessa ação educadora e evangelizadora. 

Conclusão
L1: Tudo isso será possível se houver na diocese uma articulação coordenada 
por um Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) que se dedica exclusi-
vamente para essa causa. Não parece sensato atribuir ao COMIDI toda a di-
mensão missionária de uma diocese, incluindo a pastoral missionária e a ação 
evangelizadora na sociedade. Específico deste organismo é projetar para fora, 
ad gentes, a expressão missionária de uma Igreja local. Algumas indicações de 
como articular este serviço estão no Documento de Estudo da CNBB 108. 
Mas antes de tudo, é preciso entender bem o espírito dessa particular dimensão 
missionária que o Mês Missionário Extraordinário quer promover e que nos 
convida a assumir com muito carinho. Nelas estão em jogo valores essências 
de ser Igreja em saída: a generosidade, a solidariedade, a comunhão, a catoli-
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cidade. O Concílio Vaticano II chamou à atenção para que “todos os filhos da 
Igreja tenham consciência viva das suas responsabilidades para com o mundo 
e fomentem em si um espírito verdadeiramente católico”74, e ainda lembrou 
que “a graça da renovação não alcançará as comunidades se não estenderem 
o seu amor até os confins da terra e se preocuparem com os que estão longe 
como se fossem seus próprios membros”75. Na lógica do Evangelho isso faz 
perfeitamente sentido: não haverá nenhuma renovação missionária em saída 
nas Igrejas, se estas não se projetarem além de suas fronteiras.

Palavra de Deus (Lc 4,14-20)

Para refletir
1. A missão ad gentes é intrinsecamente vinculada ao colonialismo e ao 
imperialismo ocidental (confira bem essa afirmação e debata com seus colegas). É 
possível falar em missão descolonizada? Em que sentido? Cite uns testemunhos?
 
2. Questionamentos de ordem teológica mantem hoje toda sua provocação: 
qual o sentido de proclamar Jesus Cristo como único mediador, num mundo 
plural como o nosso? Qual o sentido de pertencer a Igreja como caminho 
(único ou melhor?) de salvação?

3. Porque a América Latina, e o Brasil em particular, ainda respondeu de ma-
neira muito tímida ao apelo de Puebla de se projetar além-fronteiras? O pro-
blema é com o fechamento das Igrejas latino-americanas ou com o anacronis-
mo da missão ad gentes?

Compromisso
Como podemos animar e incentivar a missão ad gentes, bem como, o que ire-
mos fazer para conhecer os projetos existentes?

74  AG 36
75  AG 37



27

3º ENCONTRO
SÍNODO ESPECIAL PARA A 
REGIÃO PAN-AMAZÔNICA: 

AMAZÔNIA: NOVOS CAMINHOS PARA A IGREJA 
E PARA UMA ECOLOGIA INTEGRAL 

Ir. Irene Lopes, S.C.M.S.T.B.G

1. O que queremos conversar?
Animador(a): Estamos vivendo um tempo de graça na Igreja com a celebra-
ção de um Sínodo Especial para a Amazônia! É uma resposta do Papa Fran-
cisco à realidade Pan-Amazônica  e  “o objetivo principal desta convocação é 
identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do Povo de 
Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem pers-
pectivas de um futuro sereno, também por causa da crise da Floresta Amazô-
nica, pulmão de capital importância para nosso planeta. Que os novos Santos 
intercedam por este evento eclesial para que, no respeito da beleza da Criação, 
todos os povos da terra louvem a Deus, Senhor do universo, e por Ele, ilumi-
nados, percorram caminhos de justiça e de paz” (Papa Francisco – Documento 
Preparatório).

 Animador(a): Nesse encontro vamos olhar e ver nossa Amazônia para escutar 
os clamores dos seus filhos e filhas nesse tempo sinodal e buscar respostas aos 
desafios missionários dessa imensa região

Animador(a): Esses novos caminhos de evangelização na Amazônia orientam 
toda a Igreja e devem ser elaborados para e com o povo de Deus que habita 
nessa região: camponeses/agricultores, seringueiros, ribeirinhos, migrantes e 
deslocados, povo das cidades e grandes metrópoles e, especialmente, para e 
com os povos indígenas. A Amazônia, uma região com rica biodiversidade, é 
multiétnica, pluricultural e plurirreligiosa, um espelho de toda a humanidade 
que, em defesa da vida, exige mudanças estruturais e pessoais de todos os seres 
humanos, dos Estados e da Igreja. 

2. Fé na vida
L1: De acordo com o Documento Preparatório do Sínodo Especial para a 
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Amazônia, a bacia amazônica representa para nosso planeta uma das maiores 
reservas de biodiversidade (30 a 50% da flora e fauna do mundo), de água 
doce (20% da água doce não congelada de todo o planeta), e possui mais de 
um terço das florestas primárias do planeta. Também a captação do carbono 
pela Amazônia é significativa, embora os oceanos sejam os maiores captadores 
de carbono. São mais de sete milhões e meio de quilômetros quadrados, com 
nove países que fazem parte deste grande bioma que é a Amazônia (Brasil, 
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, incluindo a 
Guiana Francesa como território ultramar).

L2: Dadas as proporções geográficas, a Amazônia é uma região na qual vi-
vem e convivem povos e culturas diversas, e com modos de vida diferentes.  
A ocupação demográfica da Amazônia antecede o processo colonizador por 
milênios. Por uma questão de sobrevivência que incluía as atividades de caça, 
pesca e o cultivo na várzea, até a colonização, o predomínio demográfico na 
Amazônia concentrava-se às margens dos grandes rios e lagos. 

L3: Com a colonização, e com a escravidão indígena, muitos povos abandona-
ram esses sítios e se refugiaram no interior da selva. Desta maneira, teve início 
durante a primeira fase da colonização um processo de substituição popula-
cional, com uma nova concentração demográfica às margens dos rios e lagos.

L1: Além das circunstâncias históricas, os povos das águas, neste caso, da Ama-
zônia, sempre tiveram em comum a relação de interdependência com os re-
cursos hídricos. Por isso, os camponeses da Amazônia e suas famílias utilizam 
as várzeas, em sintonia com o movimento cíclico de seus rios, inundação, re-
fluxo e período de seca, numa relação de respeito por entenderem que “a vida 
dirige o rio” e “o rio dirige a vida”. Os povos da floresta, sobrevivem com 
aquilo que a terra e a floresta lhes oferecem. Esses povos vigiam os rios e cui-
dam da terra, da mesma maneira que a terra cuida deles. São os protetores da 
selva e de seus recursos.

L2:  Hoje, a riqueza da floresta e dos rios da Amazônia está ameaçada pe-
los grandes interesses econômicos que se alastram sobre diferentes regiões do 
território. Tais interesses provocam, entre outras coisas, a intensificação do 
desmatamento indiscriminado na floresta, a contaminação dos rios, lagos e 
afluentes (por causa do uso indiscriminado de agrotóxicos, derrame de petró-
leo, mineração legal e ilegal, e dos derivados da produção de drogas). A tudo 
isso, soma-se o narcotráfico, pondo em risco a sobrevivência dos povos que, 
nesses territórios, dependem de recursos animais e vegetais.

L3: As cidades da Amazônia cresceram muito rapidamente, e integraram mui-
tos migrantes, expulsos de suas terras, empurrados para as periferias dos gran-
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des centros urbanos que avançam floresta adentro. Em sua maioria são povos 
indígenas, ribeirinhos e afrodescendentes expulsos pela mineração ilegal e le-
gal ou pela indústria de extração petroleira; são encurralados pela expansão da 
exploração da madeira e do agronegócio, vítimas diretas dos conflitos agrários 
e socioambientais e do tráfico de pessoas, especialmente de mulheres, para fins 
de exploração sexual e comercial. O tráfico rouba das mulheres o seu protago-
nismo nos processos de transformação social, econômica, cultural, ecológica, 
religiosa e política em suas comunidades. 

L1: As cidades também se caracterizam pelas desigualdades sociais. A pobreza 
produzida ao longo da história gerou relações de subordinação, de violência 
política e institucional, aumento do consumo de álcool e drogas, tanto nas 
cidades como nas comunidades, e representa uma ferida profunda nos corpos 
dos povos amazônicos.

L2: Por outro, as grandes lições de convivência com a natureza naquela pro-
posta de uma ecologia integral, vem dos Povos da Amazônia que têm muito a 
nos ensinar nesse tempo de completa destruição da criação. Este Sínodo per-
mitirá que toda a Igreja com os povos da Amazônia a serenidade e a felicidade 
que brotam da simplicidade, da mesma forma que nos ensinou Jesus.   

Animador(a): Vamos acolher a Palavra de Deus e ouvir os seus ensinamentos 
(Entrada solene da Bíblia com aspersão do grupo com água e flores da orna-
mentação do ambiente).

Palavra de Deus (Lc 1,39-56)
- Momento de Silêncio para interiorização da palavra de Deus...

L1: Maria é a Rainha das missões, porque foi a primeira missionária, antes de 
Cristo, para carregar em seu ventre e torná-lo conhecido e amado no mundo. 

L2: Hoje, ela continua a introduzir a criança aos homens e mulheres e é a guia 
dos missionários, isto é, abre caminho e reúne os filhos para o Filho. 

L3: É considerada a «Estrela da evangelização». 

L1: Maria foi a primeira evangelizadora e a primeira evangelizada. 

L2: Foi Maria que acolheu com fé a boa nova da salvação, tornando-se o 
anúncio, profecia e canto.

L3: Nosso discipulado missionário é revelado em atitudes concretas, como 
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dizia Santo Alberto Hurtado: “Em nossas obras, nosso povo sabe que com-
preendemos sua dor”.

3. Outros saberes
Animador(a): Quais os desafios que a Palavra de Deus coloca diante de nós e 
que respostas podemos dar a partir de tudo o que conversamos neste encontro? 

- Reunir em pequenos grupos para conversar sobre os textos e responder às 
questões (por escrito) para partilhar na Roda de Conversas. 

- Partilhar as respostas na Roda de Conversas em forma de preces espontâneas 
acompanhadas com a imagem de Maria Nossa Senhora que vai sendo passada 
de mão em mão até completar a roda de orações.

Ao final de cada oração compartilhada todos repetem: Maria, modelo mis-
sionário, ensina-nos a dizer sim!

Oração pelo Sínodo para a Amazônia (2019)
Todos: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, iluminai com a vossa graça a Igreja 
que está na Amazônia. Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o 
Sínodo Pan-Amazônico: “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma 
ecologia integral”.

Abri nossos olhos, nossa mente e coração para acolhermos o que vosso Es-
pírito diz à Igreja na Amazônia. Suscitai discípulas e discípulos missionários, 
que, pela palavra e o testemunho de vida, anunciem o Evangelho aos povos 
da Amazônia, e assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região, 
contra a destruição, poluição e morte. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da 
Amazônia, intercedei por nós, para que nunca nos faltem coragem e paixão, 
lado a lado com vosso Filho Jesus.

Amém!

Compromisso
Ao final deste encontro, qual compromisso podemos assumir para melhor vi-
ver este Sínodo para a Amazônia?
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4º ENCONTRO
O COMISE COMO PARTE INTEGRANTE DO 

MÉTODO PARTICIPATIVO 
NA FORMAÇÃO PRESBITERAL 

Seminarista Paulo Felipe dos Santos

Animador: É de suma importância um olhar e cuidado com a formação do 
futuro presbítero, principalmente no que diz respeito à missionariedade. Por isso, 
é indispensável, no processo formativo, além da condução ao seguimento total e 
esponsal a Jesus Cristo, ter a experiência de “compartilhar com outros a sua alegria 
de ser enviado”76, pois o discípulo quando “conhece e ama o seu Senhor”77 não 
quer guardar para si, mas anunciar a todos que Ele vive. Porém, faz-se necessário 
alguns meios que favoreçam o protagonismo missionário do seminarista.

L1: Antes de tudo, é preciso buscar um novo método de formação, não aquele 
no qual o formador rege as regras e o formando executa, como o patrão e seus 
súditos, mas um método de relações, no qual haja diálogo e reciprocidade, 
além do mais, liberdade e responsabilidade da parte dos formandos e acompa-
nhamento integral e humano da parte dos formadores. Mas que método é este? 
Como saber lidar com essa realidade sem que o reitor perca a sua autoridade 
como colaborador do bispo na formação presbiteral? São muitas as questões 
que surgem até hoje em diversos lugares.

O método que se propõe é o participativo, pelo qual “o sujeito da formação 
[...] é o próprio candidato”78.

Esse método participativo consiste numa relação dialógica entre 
os formadores, formandos e a comunidade, para propiciar o co-
nhecimento e o desenvolvimento das potencialidades da pessoa 
humana. [...] realmente esse é o caminho mais coerente para aju-
dar o formando no seu crescimento e discernimento vocacional. 
No fundo, toda formação é uma auto-formação.79

76  DAp, n. 278.
77  Ibidem.
78  Revista do 2º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas: memórias e perspectivas. 
Brasília: POM, 2016. p. 65.
79  MARMILICZ, André. O ambiente educativo nos Seminários Maiores do Brasil: teoria e 
prática. Curitiba: Vicentina, 2003. p.221-222.
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Além das potencialidades, este método ajuda o seminarista a assumir suas 
responsabilidades e a ter ousadia, segurança, disciplina e espírito de comunhão, 
tão importantes na fraternidade sacerdotal. Igualmente colabora para que o futu-
ro presbítero não sinta o Seminário de “modo exterior e superficial, quer dizer, 
como simples lugar de habitação e de estudo, mas de um modo interior e pro-
fundo”80 como o lugar de uma verdadeira comunidade, como foi a dos Apóstolos.

L2: Segundo Marmilicz81, nos três primeiros anos da existência da OSIB, os 
formadores refletiram bastante sobre isso e detectaram que é este o método 
mais adequado para a formação no hoje dos Seminários do Brasil. Com isso, 
devem ter sua autoridade de reitor como um serviço que sempre está disponí-
vel ao outro, bem como de caminhar com os seminaristas, respeitando o ritmo 
de cada um de acordo com a etapa formativa em que se encontram. Também 
é preciso sair de si mesmo para conhecer o formando e deixar-se conhecer por 
ele, numa sintonia de amizade, sem perder de vista a função de guia e colabo-
rador do bispo no Seminário.

Porém, este método deve está direcionado a um fim necessário, que é a 
missão confiada por Jesus Cristo à Sua Igreja. A participação na vida missioná-
ria da Igreja local é um fator indispensável na vida do futuro presbítero, pois 
nela o formando começa a ter o sentimento de pertença à Igreja, no que se 
pode chamar de diocesanidade e universalidade.

O lugar primeiro da missão é, sem dúvida, a própria Igreja parti-
cular a que pertence o vocacionado. Importante, pois, investir no 
crescimento no amor, no sentido de pertença e de compromisso 
com a realidade diocesana e seu plano pastoral e evangelizador. 
Por sua vez, o horizonte da missão é sempre mais amplo. Isso 
solicita desde já dos futuros sacerdotes a abertura para o servi-
ço missionário para além-fronteiras, a disponibilidade generosa 
para o serviço que lhe pode ser pedido, da parte da Igreja, em 
outras terras, com outra gente [...].82

L3: Esta diocesanidade, mesmo que ligada diretamente ao bispo diocesano, 
não restringe a participação dos sacerdotes religiosos, uma vez que suas con-
gregações ou institutos estão à serviço nas dioceses e de igual modo devem 

80  PDV, n.60.
81  Pe. André Marmilicz é sacerdote da Congregação da Missão, Doutor em Ciências da Edu-
cação pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma.
82  Plano Pedagógico e Regulamento de Vida do Seminário Interdiocesano São João Maria 
Vianney e Seminário Santa Cruz, sob a Diretoria da Arquidiocese de Goiânia.
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obediência ao epíscopo local. O próprio rito de ordenação confere esta ou-
torga aos bispos em relação a reverência que os padres religiosos devem a eles: 
“Prometes respeito e obediência ao Bispo diocesano e ao teu legítimo supe-
rior?”83. Com isso, fica incontestável esta ideia de pertença ou diocesanidade do 
sacerdote religioso para com a Igreja particular a qual foi designado em missão.

É então neste método participativo que entra o Conselho Missionário de 
Seminaristas (COMISE) nos Seminários Diocesanos e Casas de Formação 
Religiosa, para cooperar com os formadores neste trabalho de incentivo a missio-
nariedade, que é própria da Igreja e, portanto, intrínseca ao ministério presbiteral.

L1: Este Conselho se fundamenta nos próprios documentos magisteriais da 
Igreja84, tanto universais como nacionais. Mas para melhor explicação, as Di-
retrizes da Formação Presbiteral da Igreja no Brasil85 afirmam que a pasto-
ral-missionária deve ser o princípio unificador de todo o processo formativo, 
com seus estudos e práticas, capaz de qualificar o futuro presbítero em seu 
ministério. Além disso, o Papa Francisco propõe colocar todas as atividades de 
evangelização em chave missionária, a começar pelos Seminários. Por isso, diz 
o Papa, é preciso ter ousadia e criatividade86, e isso se faz com parresia87 e sem 
medo de anunciar a palavra de Deus.

Precisamos do impulso do Espírito Santo para não ser parali-
sados pelo medo e o calculismo, para não nos habituarmos a 
caminhar só dentro de confins seguros. Lembremo-nos dis-
to: o que fica fechado acaba cheirando a mofo e criando um 
ambiente doentio. Quando os apóstolos sentiram a tentação 
de deixar-se paralisar pelos medos e perigos, juntaram-se a 
rezar pedindo parresia: ‘Agora, Senhor, olha as ameaças que 
fazem, e concede que teus servos anunciem corajosamente a 
tua palavra’ (At 4,29). E a resposta foi esta: ‘quando termina-
ram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos 
ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente 
a Palavra de Deus’ (At 4,31).88

83  Rito de Ordenação de um presbítero. In: Pontifical Romano. São Paulo: Paulus, 2000. P. 127.
84  Ver fundamentos em Anexo D.
85  Doc. 93, CNBB.
86  Cf. EG, n. 33.
87  “A parresia é selo do Espírito, testemunho da autenticidade do anúncio. É uma certeza feliz 
que nos leva a gloriar-nos do Evangelho que anunciamos, é confiança inquebrantável na fide-
lidade da testemunha fiel, que nos dá a certeza de que nada ‘será capaz de nos separar do amor 
de Deus’ (Rm 8,39)” (Gex, 132)
88  Gex, n. 133.
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E o COMISE é isto, o novo sopro do Espírito sobre os Seminários do 
Brasil, para que, na comunhão e colaboração dos formadores, sejam os semi-
naristas, já durante a formação, corajosos na missão, onde quer que seja.

L2: Outro ponto a se levar em conta é a sua organização, tanto a nível dioce-
sano ou regional quanto a nível nacional. Primeiramente, fazem parte deste 
Conselho os seminaristas que querem animar e coordenar a missionariedade 
no Seminário, depois recomenda-se a participação de ambas as etapas for-
mativas, filosofia e teologia, embora em alguns regionais tenham a presença 
do propedêutico e vocacionados. Esses seminaristas ficam responsáveis em se 
reunir para refletir sobre a missão através dos documentos e realidades pró-
prias de cada lugar, também de planejar atividades concretas de formação e 
experiências missionárias.

Em um levantamento feito na primeira assembleia de coordenadores 
regionais, no ano de 2017, os participantes puderam notar alguns avanços 
dados e onde podem ser mais ousados. Entre as atividades já realizadas em 
diversos regionais, destacam-se: os encontros periódicos entre aqueles que 
coordenam e os outros membros, as formações missionárias para seminaristas 
(Formises), simpósios, congressos, retiros, cursos e experiências de missão 
dentro e fora da diocese. Tudo isto favorece para um bom e agradável enga-
jamento na vida de suas Igrejas locais.

L3: Dentro da referida assembleia, os coordenadores regionais escolheram três 
linhas de ação para um triênio: formação integral, organização e articulação, 
missão. No campo da formação, detectaram que é preciso formar “missiona-
riamente” o seminarista em vista de sua configuração a Cristo Pastor, Servo e 
Missionário. Esta determinação faz lembrar o 2º Congresso Missionário Na-
cional de Seminaristas, em um trecho da conferência sobre a visão do leigo na 
formação do futuro presbítero:

Toda formação deve ser tomada com empenho e nos remete 
necessariamente ao Mestre, Jesus Cristo, que fez escola úni-
ca de formação profunda [...]. A meta colocada é muito exi-
gente: “Sede perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito”. O 
próprio Cristo se define como Caminho... E São Paulo coloca 
como horizonte “Até que Cristo se forme em vocês”.89

Na segunda linha de ação escolhida, os participantes se comprometeram 
em criar COMISEs nos locais que ainda não existe e intensificar a comu-
89  Conferência de Marilza José Lopes Schuina. In: Revista do 2º Congresso Missionário Na-
cional de Seminaristas: memórias e perspectivas. Brasília: POM, 2016. p.72.
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nicação para que possam sempre crescer na comunhão. E a terceira, que é 
propriamente a missão, o foco é o fortalecimento do ardor missionário dos 
seminaristas que devem acontecer por meio de experiências missionárias. 
Um forte exemplo em experiências de missão é o Seminário Sagrado Co-
ração de Jesus (Piauí), onde surgiu este Conselho, além das ações realizadas 
dentro do regional ao qual pertencem, iniciaram a poucos anos uma práti-
ca de cooperação missionária com os seminaristas do regional Norte 1 da 
CNBB, que compreende o estado do Amazonas e Roraima, em um tipo de 
intercâmbio, no qual a cada ano fazem a experiência de um mês em uma 
das dioceses desses regionais, intercalando anualmente a região. Trecho de 
um informativo que resume a primeira missão retrata o que os seminaristas 
puderam vivenciar:

Do Seminário Coração de Jesus chegamos ao Coração da 
Amazônia. Aquela aventura missionária de um mês se eter-
nizou no coração dos vocacionados do Piauí e do Amazonas. 
Sempre trarão os sorrisos, os olhares, o remanso dos rios e 
grandeza de Deus na beleza das matas amazônicas. Naquele 
mês cada semana foi temática, percorrendo a experiência do 
Encontro, possível pela dinâmica da saída, os Caminhos da 
Amazônia no andar lado à lado, Amizade, fruto da acolhida, 
da escuta e da partilha, e o coração missionário sempre dis-
posto ao Envio.90

L1: Apesar de a Assembleia ter apenas três linhas, pensou-se a espiritualidade 
como aquela que perpassa todas estas linhas, ou seja, tanto na formação quan-
to na articulação e na missão, a espiritualidade missionária deve ter seu lugar 
bem destacado, até porque tudo deve começar e terminar em Deus. Sobre esta 
espiritualidade, o então Papa Bento XVI dirigindo-se aos sacerdotes em seu 
discurso inaugural da V Conferência do Episcopado Latino-Americano e do 
Caribe, em Aparecida, destacou o seguinte:

O sacerdote deve ser antes de tudo um ‘homem de Deus’ 
(1Tim 6,11); um homem que conhece a Deus ‘em primeira 
mão’, que cultiva uma profunda amizade pessoal com Jesus, 
que compartilha os ‘sentimentos de Jesus’ (cf. Fil 2,5). So-
mente assim o sacerdote será capaz de levar Deus – o Deus 
encarnado em Jesus Cristo – aos homens, e de ser represen-
tante do seu amor. Para cumprir a sua altíssima missão deve 
possuir uma sólida estrutura espiritual e viver toda a existência 

90  Informativo anual do COMISE Bertagnolli “No Coração da Amazônia”, ano 1, nº 01, 2017, p.04.
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animado pela fé, a esperança e a caridade. Tem de ser, como 
Jesus, um homem que procure, através da oração, o rosto e a 
vontade de Deus, cultivando igualmente sua preparação cul-
tural e intelectual.91

Portanto, o COMISE existe para cooperar na animação missionária dos Se-
minários juntamente aos reitores e formadores, tendo o método participativo 
como pano de fundo. Nesta cooperação mútua para a autêntica vivência de 
sua identidade futura, que está ligada a de Cristo, que é ser profeta, sacer-
dote e pastor, como apresenta a LG: “por virtude do sacramento da Ordem, 
são consagrados, à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, para pregar o 
Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar o culto divino”92. Porém, ainda nem 
todos os formadores e seminaristas tomaram consciência desta realidade, como 
constataram os coordenadores de COMISE em assembleia.

L2: Os desafios são muitos, principalmente em compreender o método parti-
cipativo como meio eficaz para a formação missionária do futuro presbítero, 
depois em colocá-lo em prática devido ao medo e riscos que este método pode 
acarretar, e mais ainda quando se fala de um protagonismo missionário do se-
minarista. No constante deste protagonismo, muitos interpretam o COMISE 
como um sindicato, no qual os seminaristas procurarão defender seus direi-
tos e causas. Não! O Conselho Missionário de Seminaristas, longe disso, quer 
contribuir para uma sólida e autêntica formação missionária, na qual o próprio 
formando reflita e coloque em prática, desde já, aquilo que um dia abraçarão: 
a missionariedade. Um exemplo disso é o médico recém formado ou durante 
sua preparação numa faculdade, passa por estágios, no qual ele deve colocar em 
prática tudo aquilo que aprendeu teoricamente, porém com acompanhamento 
de um profissional experiente. Da mesma forma o COMISE, através da cola-
boração e acompanhamento dos formadores, quer colocar em prática a teoria 
aprendida em sala de aula e nos livros.

TESTEMUNHO DO COMISE NO PIAUÍ
Seminarista  Bernardo Afonso Vieira Neto

L3: O Conselho Missionário de Seminaristas do Seminário Maior Interdioce-
sano “Sagrado Coração de Jesus”, da Província Eclesiástica do Piauí – Regional 

91  Discurso inaugural do Papa Bento XVI na V Conferência do Episcopado Latino-Americano 
e Caribe. In: DAp, p.262-263.
92  LG, n.28.
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NE 4, foi idealizado e organizado pelo Padre Fábio Bertagnolli, missionário 
comboniano, que na época era diretor espiritual do seminário, por isso traz 
o seu nome. Em 1985 um pequeno grupo de seminaristas se encontrava e 
refletia a denominada animação missionária da casa de formação. O ideal de 
uma organização que refletisse a problemática da missão junto aos formandos 
no intuito de despertar neles o sentido, a abertura e o desejo de lançar-se na 
missão, sempre com vistas ao grande desafio da missão ad gentes. Criou nos 
seminaristas uma identidade de ser missionário para uma Igreja sempre em 
saída. Foi portanto, graças ao método formativo do nosso seminário e a partir 
dos grandes referenciais eclesiológicos pós-conciliares, tais como: Igreja Co-
munhão, práxis da fé, Igreja Povo de Deus, foi possível criar nos seminaristas 
uma identidade de que enquanto Igreja povo de Deus, somos missão.   

A Igreja é missionária e sente a necessidade de formar discípulos missio-
nários para o serviço e condução do povo de Deus, a respeito, o documento 
de Aparecida nos exorta: “missão não é tarefa opcional, mas parte integrante 
da identidade cristã”93. O presbítero é chamado não somente ao discipulado, 
mas para além deste, ao apostolado como pastor no meio do povo, sendo porta 
voz de Cristo sumo e eterno Sacerdote. Eis portanto o objetivo do COMISE: 
animar a dimensão missionária na formação dos seminaristas dentro do semi-
nário, bem como despertar no jovem formando, a necessidade de um maior 
impulso na dimensão missionária a ele confiada.

No livro Tombo do Seminário encontramos informações a respeito 
da fundação e caminhada do COMISE, onde também estão relatadas as 
atividades desenvolvidas pelo COMISE, sendo parte ordinária na vida do 
seminário. Para incentivar a identidade e espiritualidade missionária en-
tre os seminaristas, estavam as atividades do mês missionário, as gincanas 
missionárias, vigílias pelas missões, encontro formativo toda semana sobre 
a espiritualidade missionária e contexto social da época, celebrações do dia 
da consciência negra, dia do índio, noites culturais, shows missionários, 
celebrações litúrgicas vivas etc.

O COMISE nas nossas casas de formação tem atuado em harmonia com 
o projeto formativo e com coordenação de pastoral, atua apoiando-se no tri-
pé das obras missionárias: espiritualidade, formação e cooperação missionária. 
Tem por objetivo promover a espiritualidade, a cooperação e o empenho Mis-
sionário, dentro da formação integral dos seminaristas, em consonância com 
os documentos sobre a formação presbiteral, sobre as realidades missionárias e 
o projeto formativo pastoral deste seminário, para que, antes de tudo, o semi-
narista seja o discípulo-missionário-presbítero. 

93  DAp. n.144. 
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No Seminário Maior Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus o COMISE 
Bertagnolli busca promover, de forma gradual e em sintonia com o projeto 
formativo do seminário, a missionariedade no espaço de formação. O período 
de formação divide-se em seis tipos de pastorais, que devem desenvolver no 
seminarista o ardor, o espírito, o planejamento e o empenho missionário que 
são habilidades próprias do pastor. São elas: “pastoral da misericórdia”, “pas-
toral paroquial”, pastorais sociais”, pastoral paulina”, “pastorais especificas” e 
“pastoral petrina”.

No intuito de favorecer no ambiente formativo a Espiritualidade Missio-
nária o COMISE tem realizado no segundo semestre formativo um mutirão 
missionário com toda a comunidade formativa numa das paróquias das dioce-
ses que constituem o Regional Nordeste IV da CNBB.

No âmbito da Formação Missionária, o COMISE promove formações com 
temas voltados para a Missão na Igreja, exposições com testemunhos e temáti-
cas acerca da missão, repasse das diretrizes missionárias e do subsídio produzido 
pelas POM para o Mês Missionário. O Mês Missionário é criativamente pla-
nejado pelo COMISE e vivenciado em todo ambiente formativo promovendo 
alvoradas, luaus, gincanas missionárias, murais informativos sobre a missão no 
mundo, entres outros meios de animação missionária.

Para despertar nos seminaristas do Piauí a sensibilidade à missão ad gentes, 
que é uma atitude de partilhar de nossa pobreza e olhar o mundo com olhos de 
solidariedade missionária, o COMISE se propõe a organizar e a executar, com 
abertura a todos os seminaristas, uma experiência missionária na Amazônia. 
Tal experiência provocará na vida do futuro presbítero uma postura sempre 
missionária em sua prática pastoral.

Em 2020 o nosso COMISE fará 35 anos de existência, a iniciativa foi pio-
neira em todo o Brasil, e teremos a honra e alegria de comemorarmos com 
duas grandes atividades missionárias ao longo do ano: a primeira será em ja-
neiro nossa segunda experiência missionária “Do coração do Piauí ao coração 
da Amazônia” na diocese de Parintins – regional NO 1 e a segunda será o XI 
FORMISE NE que acontecerá em julho.

Louvado seja Deus pelos 35 anos em que nosso COMISE em sinodalidade 
com a nossa Igreja do Piauí vem sendo fermento nos corações dos nossos se-
minaristas com ações evangelizadoras que os configurem ao Sagrado Coração 
de Jesus para que assim sejam pastores-missionários. Por fim, agradecemos às 
POM por toda promoção e incentivo aos futuros presbíteros do Brasil, obriga-
do por serem sinal do amor de Deus que transborda e nos alcança.
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Palavra de Deus (Is 6,1-8)

Para refletir 
1. Qual implicação a expressão “sujeito de sua própria formação” possui na 
preparação dos candidatos ao presbitério?

2. O COMISE sendo esta força alavancadora do espírito missionário dentro 
dos seminários, nos impulsiona a tomarmos atitudes que fortaleçam e encora-
jem a missionariedade de nossa Igreja, diante disso, qual o papel do seminarista 
frente as realidades missionárias que são apresentadas nos tempos atuais?

3. A partir das provocações apresentadas pelo texto, em que grau de reflexão 
missionária se encontra a sua casa de formação e o que fazer para avançar?

4. Depois do surgimento do COMISE, o que tem melhorado em sua formação 
e vida no que tange a missionariedade?

Compromisso
O que iremos fazer, em nível de grupo e pessoal, para tornar o COMISE co-
nhecido aos colegas que ainda não o conhecem?
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5º ENCONTRO
PE. EZEQUIEL RAMIN:

UMA VIDA ENTREGUE NA MISSÃO,
ATÉ O MARTÍRIO

Ir. Chiara Dusi, smc e Pe. Rafael Gemelli Vigolo, mccj

Animador(a): “Gostaria de dizer algo especial para vocês: tenham um sonho! Cul-
tivem um sonho bonito e o sigam por toda a vida! A vida que tem um sonho é uma 
vida feliz. A vida que segue um sonho é uma vida que se renova a cada dia. A nossa 
vida que parece longa, na verdade é curta. Que o sonho de vocês faça feliz não somen-
te todas as pessoas, mas incluso as próximas gerações. É belo sonhar de fazer feliz 
toda a humanidade. Não é impossível!”94 

L1: Assim foi a vida do Pe. Ezequiel, missionário comboniano. Uma vida que 
teve o bonito sonho de amar sem fronteiras, trazer felicidade a todas as pessoas 
do mundo, em especial, aos mais pobres e excluídos. Uma vida entregada a 
Deus e aos irmãos na missão além fronteiras, até o martírio. Um coração aber-
to a todos, desejoso de amar ao ponto de doar a própria vida. 

Mesmo após de mais de 30 anos desde o seu martírio, o sorriso e a alegria 
do jovem missionário Pe. Ezequiel permanece muito vivo no coração dos mi-
grantes pobres e dos indígenas que conviveram com ele durante sua missão 
no Brasil. Os testemunhos recolhidos para o seu processo de beatificação e de 
reconhecimento pela Igreja como mártir revelam que a alegria do Evange-
lho95, vivida com compromisso por justiça e por vida digna para todos, esteve 
presente no coração e na vida missionária do Pe. Ezequiel, que viu nos rostos 
dos pobres o rosto de Cristo.

L2: Pe. Ezequiel Ramin nasceu em Padova, Itália, em 1953. Ainda jovem, ao 
dar-se conta da realidade de pobreza vivida por grande parte da humanidade, 
procurou formas práticas de solidariedade para com os mais necessitados. De 
início, comprometeu-se em atividades na Itália para apoiar pessoas dos países 
pobres. Porém, seu coração lhe pedia mais. Sentia que Deus o chamava a ir em 

94   RAMIN, Ezechiele. Testimone della speranza - lettere e scritti 1971-1985. Quarrata (Italia): 
Rete Radié Resch, 2000, pg. 115-116.
95  Cf. EG, n.1.
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missão além fronteiras. Ao terminar o ensino médio, seus pais lhe perguntaram 
a respeito da faculdade que gostaria de cursar. Então, Ezequiel os convidou 
para entrar no carro, levou-os em frente à casa dos Missionários Combonia-
nos, e lhes disse: “Eis a minha faculdade!”

Depois de vários anos de formação para a vida missionária vividos entre Itália, 
Inglaterra, Estados Unidos e México, foi ordenado sacerdote em 1980. Viveu 
seus primeiros anos de sacerdócio na Itália trabalhando com a juventude, na 
animação vocacional. Também prestou serviço às vítimas de um grande ter-
remoto nas proximidades de Nápoles. Viveu com intensidade estes primeiros 
anos na Itália, mas esperava pela oportunidade de ser enviado em missão, que 
chegou em 1984. 

L3: Aos 30 anos, foi enviado ao Brasil. Antes de partir, em uma carta ende-
reçada ao padre provincial do Brasil, expressou sua alegria em sair em missão: 
“Estou começando os preparativos para a minha missão no Brasil... Estou feliz! No 
que diz respeito ao trabalho que irei realizar, dizem que será no seminário das Lages, 
em Santa Catarina... Não sei se a notícia que recebi tem fundamento, mas o meu 
desejo é fazer uma experiência de fronteira.”96 

E seu sonho tornou-se realidade. Depois de realizar um curso de português 
e de inculturação em Brasília, foi enviado para trabalhar na Amazônia, em 
Cacoal, Estado de Rondônia. Cheio de ardor missionário, não mediu esforços 
para conhecer e entrar na vida do povo. Em uma carta dirigida a seus conter-
râneos, o recém-chegado missionário conta as alegrias e os desafios da missão 
amazônica: “Meu caro, aqui há trabalho para todos. Cada manhã, com o carro ou 
com o cavalo, aventuro-me na floresta. [...]Quando tenho sede, paro diante de uma 
palmeira de coco e bebo água de coco que é uma maravilha. Coisa preciosa e só para 
missionários. Sabes uma coisa? Não mudarei esta vida nem sequer a troco de todos 
os panetones do mundo. [...] Eu estou aqui e estou trabalhando para dar uma mão ao 
Senhor Jesus. É o único motivo que me faz continuar.”97

L1: Com espírito de comunhão, abraçou com garra a caminhada da Diocese 
de Ji-Paraná, cujo bispo era Dom Antonio Possamai. Esta igreja local havia 
assumido a opção pelos pobres e caminhava com o povo na busca de justiça e 
libertação. Pe. Ezequiel entrou no projeto eclesial comum desta diocese, que 
apostava pelas pequenas comunidades de base, e favorecia o protagonismo dos 
leigos, através da formação e do espaço que lhes era confiado. 

Ao mesmo tempo, o Pe. Ezequiel inseriu-se profundamente na dura realidade 

96   RAMIN, Ezechiele. Testimone della speranza - lettere e scritti 1971-1985. Quarrata (Italia): 
Rete Radié Resch, 2000, pg. 120.
97  Ibid., pg. 135.
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do povo de Rondônia dos anos 80. Era tempo de fortes migrações. Os indígenas 
estavam perdendo suas terras e morriam pelas doenças. Milhares de famílias de 
imigrantes chegavam ilusionadas em busca de terra, mas já não encontravam, e 
tinham que trabalhar como meeiros. Fazendeiros se apropriavam de grandes ex-
tensões de terras por meio da grilagem e do uso da violência através de pistoleiros. 

L2: Naquele tempo, era muito comum a pistolagem. Matar gente, para alguns, 
havia se tornado uma profissão que rendia uma diária maior do que o traba-
lho do campo. Os pistoleiros eram contratados, de maneira sigilosa, entre os 
próprios migrantes. Portanto, podemos afirmar que os poderosos usavam os 
pobres para matar aos mesmos pobres, a fim de manter seus interesses egoístas 
e gananciosos de acumular terras e criar fazendas.

Esta dura realidade o tocava profundamente, sofria com o sofrimento do povo 
e buscava ver a presença de Deus na dolorosa situação que viviam: “Estou ca-
minhando com uma fé que cria, como o inverno, a primavera. Ao meu redor as pessoas 
morrem com a malária, os latifundiários aumentam, os pobres são humilhados, a 
polícia mata os camponeses, as reservas dos indígenas são invadidas. Os meus olhos 
leem com esforço a história de Deus aqui.”98

L3: Diante disso tudo, Pe. Ezequiel não foi omisso, não fechou o coração pen-
sando em si mesmo, em sua segurança, e no que seria mais cômodo para ele. 
Colocou-se corajosamente em defesa dos indígenas, ajudando-os a demarca-
rem as suas terras, e dos agricultores pobres, na luta pelo direito à terra e à vida 
digna. Compreendeu que ser missionário era servir aos que mais sofriam: “O 
meu trabalho aqui é de anuncio e denuncia. Não poderia ser diferente considerando a 
situação do povo. Precisamos apoiar bastante os movimentos populares e as associa-
ções sindicais. A fé precisa caminhar junto com a vida...”99

L1: Esta postura lhe trouxe a estima dos pobres, mas o rechaço daqueles que 
achavam que o padre não poderia se comprometer nas questões sócio-políticas 
e ambientais, e deveria restringir seu ministério meramente aos sacramentos. 
Pe. Ezequiel acreditava num modelo de evangelização que não se limitasse 
somente à dimensão espiritual do ser humano, mas que visasse a sua promoção 
integral, tal como afirma a Doutrina Social da Igreja e o Papa Francisco na En-
cíclica Evangelii Gaudium: “já não se pode afirmar que a religião deve limitar-se 
ao âmbito privado e serve apenas para preparar as almas para o céu.”100 A proposta do 
Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus... Tanto o anúncio como a 

98  Ibid., pg. 149.
99  Ibid., pg. 140.
100  EG, n.182.



43

experiência cristã tendem a provocar consequências sociais.”101 Embora «a justa ordem 
da sociedade e do Estado seja dever central da política», a Igreja «não pode nem deve 
ficar à margem na luta pela justiça». Todos os cristãos, incluindo os Pastores, são 
chamados a preocupar-se com a construção dum mundo melhor.”102 

L2: Contudo, esta maneira de viver a missão assumida radicalmente pelo Pe. 
Ezequiel despertou a ira dos fazendeiros e poderosos. Logo chegaram as amea-
ças e as perseguições. No entanto, o Pe. Ezequiel manteve-se fiel até o fim. 
Como Jesus, ofereceu a Deus e ao povo a sua vida, e também a sua morte. Uma 
semana antes de ser morto, Pe. Ezequiel falou na homilia: “Não aprovamos 
violência, embora recebemos violência. O padre que está falando recebeu ameaças de 
morte. Querido irmão, se a minha vida te pertence, vai te pertencer também a minha 
morte.”103 E assim aconteceu... 

L3: No dia 24 de julho de 1985, o Servo de Deus Pe. Ezequiel Ramin, aos 32 
anos de idade, foi brutalmente assassinado quando voltava de uma missão de 
paz. Havia ido tentar convencer um grupo de trabalhadores rurais sem-terra, 
a pedido das suas esposas, para que deixassem a área da Fazenda Catuva, onde 
estavam marcando posses, pois corriam grave risco de vida devido à presença de 
pistoleiros. Ao regressar, foi pego de surpresa pelos pistoleiros a mando de fazen-
deiros. Seu companheiro, Adílio de Souza, conseguiu escapar fugindo pela mata. 
Porém, Pe. Ezequiel foi morto com muitos tiros. Seu rosto ficou desfigurado 
pelas balas. A pedido da família, abalada pela dor, seu corpo foi transladado para 
Pádua, na Itália, onde se encontra até hoje. Sua camisa ensanguentada e cheia 
de furos permanece na Igreja Matriz de Cacoal/RO, como sinal do seu martírio. 

L1: A reação da família ao receber seu corpo nos toca profundamente. Seu pai, 
diante do caixão, reuniu a família e lhes disse: na nossa família não há vingan-
ça; nós não cultivamos o ódio, e portanto peço a vocês que perdoem as pessoas 
que mataram o nosso filho. 

Em 2015, Antônio Ramin, irmão do Pe. Ezequiel, veio ao Brasil para participar 
nas celebrações do 30º aniversário da morte do Pe. Ezequiel, que regularmente 
vêm sendo realizadas em Cacoal, e mais recentemente também em Rondolân-
dia, no local do martírio. Ao presenciar a participação de tantas pessoas e ver 
as manifestações de amor e de devoção ao seu irmão, Antônio Ramin declarou 
se alegrar em saber que seu irmão Ezequiel já não mais pertencia somente à 
sua terra natal e à sua família de sangue, mas também ao Brasil e a esta Igreja. 
101  EG, n. 180.
102  EG, n. 183.
103  RAMIN, Ezechiele. Testimone della speranza - lettere e scritti 1971-1985. Quarrata (Ita-
lia): Rete Radié Resch, 2000, pg. 149. 
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Assim como tantos outros mártires, o Pe. Ezequiel se tornou semente de 
novos cristãos. Seu martírio nos inspira a sair de nós mesmos, a vencer nosso 
egoísmo e a trabalhar por um mundo novo, onde reine a fraternidade, a jus-
tiça, a paz e o cuidado com a Criação. A sua vida missionária entregada até 
o martírio nos inspira a ser uma Igreja em saída, misericordiosa e samaritana, 
capaz de ir ao encontro dos outros, em especial dos mais pobres, feridos e ex-
cluídos.104 

L2: O Pe. Ezequiel nos deixa o testemunho de que ser cristãos de verdade sig-
nifica nos comprometer pela libertação do pecado estrutural, que faz o mundo 
tão desigual, onde há milhões de pessoas que morrem de fome, enquanto al-
guns poucos concentram a maior parte da riqueza do mundo, sem saber como 
gastar tanto dinheiro, muitas vezes conseguido por meios ilícitos, exploração 
das pessoas, manipulação da economia, corrupção e a destruição da natureza105.

Sua vida é um exemplo concreto da vivencia radical da opção pelos pobres, 
que foi assumida pela Igreja latino-americana à luz do Concílio Vaticano II, 
nas Conferências de Medellín (1968), Puebla (1979), Aparecida (2007); e pos-
teriormente, compreendida como um valor intrínseco ao seguimento de Jesus, 
tal como falou o Papa Bento XVI: “a opção preferencial pelos pobres está implícita 
na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos com a 
sua pobreza (cf. 2 Cor 8,9)106.

L3: Contemplar a vida e o martírio do Pe. Ezequiel é nos deixar tocar pelo 
testemunho deste jovem missionário que nos ensina que evangelizar tem o seu 
preço. Sua vida entregada nos ensina que evangelizar supõe amar sem condi-
ções e colocar o bem do outro acima do seu próprio bem. Não há evangeli-
zação sem amor, e não há amor se não há a paixão de ir até o fim, até o dom 
da própria vida, caso se faça necessário. Enfim, conhecer mais de perto a sua 
vida, como também o testemunho de tantos outros mártires que doaram a vida 
por amor a Deus e aos irmãos, nos ajuda a compreender um pouco melhor o 
primeiro e maior de todos os mártires: Jesus.

Palavra de Deus (Jo 16,29-33)

104  Cf. EG, n.20, 24, 27, 30, 46, 97, 179, 261.
105  Cf. JOÃO PAULO II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 36-37.
106  BENTO XVI, Sessão Inaugural dos Trabalhos da V Conferência Geral do Episcopado da 
América Latina e do Caribe, n.3.



45

Para refletir
1. Destaque o que mais lhe chamou atenção no testemunho do Servo de Deus, 
Pe. Ezequiel.

2. Ezequiel era um jovem apaixonado por Cristo e pela missão. E a paixão não 
tem limites: o levou até o dom total da vida. E eu, me considero um jovem 
apaixonado por Cristo e pela missão? 

3. Nas regiões em que Ezequiel atuou, muitas situações pioraram: os povos 
indígenas são cada vez mais ameaçados, a floresta está sendo derrubada, a terra 
se concentra cada vez mais nas mãos de poucos. Estas situações têm a ver com 
nossa fé? Qual o papel da Igreja frente a tudo isso?

Compromisso
Como podemos aprofundar nosso conhecimento sobre a vida do Pe. Ezequiel 
Ramin? Sugestão: procure no YouTube o filme “Ezequiel Ramin: o mártir da 
opção pelos pobres”. 



46

LISTA DE SIGLAS

AG - Ad Gentes, Decreto sobre a atividade missionária da Igreja, Concílio 
Vaticano II 

CELAM - Conselho Episcopal Latino Americano

CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

COMIDI – Conselho Missionário Diocesano

COMINA - Conselho Missionário Nacional

COMIRE - Conselho Missionário Regional

COMISE – Conselho Missionário de Seminaristas 

CRB – Conferência dos Religiosos do Brasil

CSsR – Congregação do Santíssimo Redentor (Redentoristas)

DAp - Documento de Aparecida, V Conferência do Episcopado Latino-
-Americano e do Caribe

DCE - Deus Caritas Est, Carta Encíclica sobre o amor cristão, Bento XVI

DGAE - Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil

DPb - Documento de Puebla, III Conferência Geral do Episcopado Latino-
-Americano 

DV – Dei Verbum, sobre a Revelação, Concílio Vaticano II

EG - Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do Evange-
lho no mundo atual, Papa Francisco

EN - Evangelii Nuntiandi, Exortação Apostólica sobre a evangelização, Paulo VI 

Gex - Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à Santidade no mundo atual, 
Papa Francisco
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GS – Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo, Concílio Vaticano II

LS - Laudato Si’, Carta Encíclica sobre o cuidado da Casa Comum, Papa Francisco 

LG - Lumen Gentium, sobre a Igreja, Vaticano II 

MCCJ – Missionários Combonianos

ONG – Organização não-governamental

OSIB – Organização dos Seminários e Institutos do Brasil

PDV – Pastores dabo vobis, Exortação Apostólica sobre a formação sacerdotal, 
Papa João Paulo II

PMN - Programa Missionário Nacional 

POM – Pontifícias Obras Missionárias 

RM - Redemptoris Missio, Carta Encíclica sobre a validade permanente do 
mandato

missionário, Papa João Paulo II

SC - Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada Liturgia, Concílio Vaticano II 

S.C.M.S.T.B.G – Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus

SMC – Irmãs Missionárias Combonianas

SX - Pia Sociedade de São Francisco Xavier para as Missões Estrangeiras 
(Xaverianos)

VD - Verbum Domini, Exortação Apostólica sobre a Palavra de Deus na vida 
e na missão da Igreja, Papa Bento XVI
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Pai Nosso,

ressucitado dentre os mortos,

“Ide e fazei discípulos todos os povos”
Recorda-nos que, pelo batismo,

tornamo-nos participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, 

concedei-nos a Graça
de sermos testemunhas do Evangelho,

corajosos e vigilantes, 

ainda longe de estar realizada, 

que levem vida e luz ao mundo.
Ajudai-nos, Pai Santo,

a fazer com que todos os povos
possam encontrar-se com o amor
e a misericórdia de Jesus Cristo,

Ele que é Deus convosco, vive e reina 
na unidade do Espírito Santo, 

agora e para sempre.
Amém

Oracão do


