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Ir. Josilene: Camarões
vive a ternura de Deus
no dia a dia com o povo
            (Pág. 6 e 7)

Missionários vibram com
        visita do papa
     à América Latina
Três missionários repercutem
a visita do papa ao Equador,
Bolívia e Paraguai “Devemos
evangelizar com alegria e com
valentia” (Pág. 4 e 5)

“

Ide sem medo
  para servir

Este foi o lema
do Congresso de

Seminaristas
que se preparam

para assumir a
missionariedade

da Igreja
(Pág. 8 e 9)

“Religiosas, religiosos, sacerdotes,
seminaristas, todos os dias, voltem, façam esse
caminho de retorno à gratuidade com que Deus
lhes elegeu, não caiam no ‘alzheimer espiritual’,
não percam a memória, sobretudo a memória de
onde Deus os chamou, não se esqueçam de suas
raízes”.
Este foi o pedido suplicante do papa em sua visita
à América Latina.  Francisco apela para uma Igreja

em saída, um termo que ainda não foi
compreendido pela imensa maioria dos fiéis. O
cheiro das ovelhas ainda causa espanto. O caminho
está traçado e é simples: estar junto ao povo; sair
das igrejas; movimentar-se; desacomodar-se.
Somente assim estaremos em sintonia com o papa
e seguiremos o exemplo de milhares de
missionários e missionárias que trabalham em
missão. O Editor.

Pra começo de conversa
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Papa missionário visita a América Latina
Na semana em que o papa Francisco visitou Equador, Bolívia e Paraguai, foram muitas

as manifestações do Santo Padre para com os missionários. Aqui o depoimento da missionária

brasileira Ir. Derma na Bolívia:

“Tive a alegria de poder acompanhar a  pre-
sença do nosso querido papa Francisco. Um pastor
que partilhou com  simplicidade, determinação e
com o coração repleto de felicidade,  visitando o
povo da Bolívia. Realmente ele trouxe paz, ânimo
para seguir trabalhando pelo reino de Jesus Cristo
sem desanimar diante dos desafios que enfrenta-
mos no dia a dia.

Sua palavra foi
transformadora, nos
convocando a uma
mudança frente a
formas de trabalhar
junto ao nosso povo
de Deus. Vamos adi-
ante com ajuda de
Deus e colaboração
de todos, convivendo
como irmãos. O Se-
nhor se serve de nós
para que a sua luz
chegue a todos sem
excluir.

Chamou-me a atenção quando o nosso pas-
tor mencionou  que não temos que ser testemu-
nhas de uma ideologia, não somos testemunhas de
uma receita, de uma maneira de fazer teologia.
Somos testemunhas do amor que cura e  da miseri-
córdia de Jesus. Somos testemunhas para atuar na
vida das comunidades.

Esta é uma pedagogia de Deus com o seu
povo. Ânimo! Levanta! O Mestre te chama! Não
porque queremos ser especiais, não porque cremos
ser os melhores ou funcionários de Deus. Porque
somos agradecidos pela misericórdia que é capaz
de transformar a nossa vida, a nossa história, o
contexto de nossa realidade. É importante saber
que não estamos sozinhos.

Em seu discurso deixou bem claro e me
comoveu: “Necessitamos de transformação.
Queremos uma transformação real, sincera, uma

mudança de estruturas. Este sistema já não
aguenta. Não aguentam os pobres, não aguentam
os trabalhadores, não aguentam as comunidades,
não aguentam os povos, tão pouco aguenta a terra”.

Devemos estar atentos às necessidades  do
povo, sem fechar o nosso coração. Rir com os que

riem, chorar com os que
choram. Não podemos
permitir ser manipulados
por um sistema que muitas
vezes nos quer destruir
como pessoas.

É importante ressaltar
que não podemos ficar
indiferentes ante os
problemas que afetam o
nosso povo, diante de
tantas injustiças sociais.

Quero enfocar sobre a re-
flexão que o papa mencio-

nou com relação à nossa espiritualidade. Não deve
ser como  o passado, passa e não fica nada, ou seja
não transforma. Nao é possível passar sem escutar
os clamores da nossa gente, suas vidas, sua terra.
É como escutar a palavra de Deus sem deixar raí-
zes profundas no nosso interior. Como disse o nos-
so pastor: “Uma planta que nao tem raízes, é uma
vida seca”.

Acredito que a Bolívia é uma terra
abençoada, com variada realidade cultural e étnica,
que se manifesta em seu entorno. O povo boliviano
ficou completamente perplexo com a presença do
nosso pastor. Não tem palavras que possam
expressar. Muitos me dizem: só o coração pode falar
o que estamos sentindo, muita emoção!

Quanta alegria de poder seguir anunciando
com alegria o evangelho de Jesus a todos os povos.
Um abraço,

Ir. Derma”
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“A presença popular foi
muito intensa em todo os momen-
tos da visita do papa. Aproxima-
damente quatro mil grupos  pre-
parararam a hospedagem para os
peregrinos. Os ministros da Euca-
ristia, em torno de três mil,  re-
ceberam dias de formação. Todos
nós fomos colocados em movi-
mento e isso foi despertando cri-
atividade, interesse, participa-
ção, entusiasmo, foi aquecendo
o coração.  Até alguns ônibus co-
locaram frases com a foto do
papa. Foram feitas vigílias nas
paróquias, capelas,  com diferentes pastorais e mo-
vimentos. Uma grande vigília lotou um Estádio em
Asunción, na vésperas de Corpus Christi. Foi como
um “aperitivo” do que seria a visita do papa.

A participação durante a visita papal: muita
emoção, entusiasmo, espírito de alegria. Nenhum
sacrificio era demais.  O povo passou a noite, muitas
horas para esperar o momento do encontro com o
papa. Muitos dons se revelaram nas apresentaçães,
criatividade nas liturgias, coros para os diferentes
momentos. Superou o número de pessoas para

participar do coro na grande celebração no domingo,
no local que se chama Ñu Guazu. É um lugar de pura
terra, e com muita chuva nos dias anteriores, tudo
virou barro. O povo passou a noite en vigília, na
chuva, com muito barro. Um jornalista escreveu
assim:” do milho e côco se faz altar, no barro se faz
oração, do lixo reciclado se faz música”. Porque o
altar foi feito por um artista com espigas de milho,
côco do Paraguai (pequeno) e do reciclado fizeram
instrumentos para tocar para o papa.

Impactou muito a pessoa do papa Francisco,
na sua simplicidade, proximidade e carinho para
com o povo, muita atenção aos pobres. Firmeza
em suas homilias, amor à Igreja, de uma Igreja
humilde, servidora, misericordiosa e
missionária. Muita gente voltando a participar
da Igreja.

Desafiou-nos para conhecer mais a pessoa de
Jesus Cristo, colocar nossa vida a serviço do
próximo, amar, servir, anunciar a Boa Notícia a
todos. Cada um ser a presença da misericórdia
e bondade de Deus onde está e em que caminho
foi chamado. Ser uma Igreja que acolhe a todos,
ninguem se sentir excluído...

A CEP (Conferência Episcopal Paraguaia) está
se movimentando para continuidade da missão
que o papa Francisco nos recordou como Igreja:
como aprofundar o evangelho, colocar em
prática, isto é, ser mais radical na missão. A
semente foi lançada pelo papa Francisco em
terra paraguaia. Agora cabe a nós cultivar e
fazer crescer para que produza muitos frutos
para o Reino de Deus. Isto é um grande desafio.

Abraços para todos. Seguimos unidos como
servidores do Evangelho,
Irmã Iria Maria Walter,
Missionária Serva do Espirito Santo”.

O missionário paraguaio Pe. Roque Gonzalez,
martirizado pelos guaranis em Caaró (RS) em
1628. É o primeiro santo paraguaio.

O altar foi feito por artistas paraguaios,
usando milho, côco, cebolas e abóboras

 O desafio para conhecer melhor Jesus
 e colocar a vida a serviço do próximo

Aqui o testemunho da
missionária brasileira Ir. Iria
Maria Walter, por ocasião da
visita do papa ao Paraguai:
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“Desde sua chegada, dia 5 de julho até sua
partida rumo a Bolívia na tarde do dia 8 de julho,
vimos e sentimos a alegria que irradia o papa
Francisco, seu surpreendente vigor diante do
exigente ritmo de encontros e celebrações em
climas e altitudes tão variadas, sua capacidade de
comunicação clara e simples que pode ser
compreendida por todos, e seus gestos fraternos
de acolhida que demonstram uma grande
humanidade. Por outro lado, vimos e sentimos a
alegria da multidão que vinha de todas as partes
do Equador para ver, escutar e agradecer a Deus
por tão grande afeto do papa para com todos:
crianças, jovens, adultos, idosos... leigos,
seminaristas, religiosos e religiosas, sacerdotes,
bispos... indígenas, afrodescendentes, imigrantes,
Que dizer em poucas palavras destes dias que
passou o papa Francisco no Equador: devemos
evangelizar com alegria desde as palavras e
exemplos que nos deixa, cultivando a semente
plantada, aprofundando sua mensagem e atuando
em nossas realidades pastorais.

‘A evangelizar com alegria, aprendendo a
agradecer a “todos aqueles que me abrem hoje as
portas de seu coração, de seu lar e de sua pátria
(...), pois venho como testemunha da misericórdia
de Deus e da fé em Jesus Cristo. (mensagem na
chegada ao Equador, 5 de julho).

‘A evangelizar com alegria a nossas famílias,
desde o exemplo de Maria nas bodas de Caná, que

diante da falta de vinho “acode
com confiança a Jesus”,
demonstrando que é uma pessoa
que reza e que atua. Recorda que
“o serviço é o critério do
verdadeiro amor, pois aquele que
ama serve e se põe a serviço dos
demais”. “E isso se aprende
especialmente na família, onde
nos fazemos, por amor, servidores
uns dos outros”. Diante das
dificuldades do caminho, “tenha
paciência, tenha esperança, faça
como Maria: reza, atua, abra teu
coração, porque o melhor vinho
está por vir”. “Como Maria,
façamos ‘o que o Senhor nos diga’
e demos graças que nesse tempo
e nessa hora, o vinho novo, o
melhor, nos faça recuperar a
alegria de ser família e de viver

em família” (homilia na missa em Guayaquil, 6 de
julho).

‘A evangelizar com alegria desde a vivência
da unidade “para que o mundo creia”, recordando
“que a alegria do Evangelho enche o coração e a
vida inteira daqueles que se encontram com Jesus.
Quantos se deixam salvar por Ele são libertados
do pecado, da tristeza, do vazio interior, do
isolamento” (EG 1). Fazendo memória dos desafios
do mundo que vivemos nos diz que é “Jesus que
nos envia, e nossa resposta não deve ser de quem
se faz de distraídos ou dissimulados (...); nossa
resposta repete o clamor de Jesus e aceita a graça
e a tarefa da unidade”. “O anelo da unidade supõe
a doce e confortadora alegria de evangelizar, a
convicção de ter um imenso bem que comunicar, e
que comunicando, cria raízes; e qualquer pessoa
que viveu esta experiência adquire mais
sensibilidade para as necessidades dos demais,
lutando pela inclusão em todos os níveis, evitando
egoísmos, promovendo a comunicação e o diálogo,
incentivando a colaboração” (...) tendo presente
que “nosso grito atualiza o de São Paulo: ‘Ai de
mim se não evangelizo’ (1 Cor 9,16)”. Concluiu
recordando que a evangelização exige sair e
evangelizar com alegria e com valentia, desde o
testemunho, pois todos devemos sentir-nos
missionários a evangelizar (homilia na missa em
Quito, 7 de julho).

                    Papa aos religiosos:
Não caiam no ‘alzheimer espiritual’, não
percam a memória de onde Deus os chamou
      Aqui o testemunho do Pe.Júlio Caldeira, missionário brasileiro da Consolata
                                             na Colômbia e no Equador

O papa da alegria
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‘A Evangelizar com ale-
gria diante do desafio, pessoal
e social, da educação (educa-
dores e alunos). Partindo da
parábola do semeador, lembra
que Deus nos dá a missão de
cultivar e cuidar a vida, onde
“o mundo, a história, o tempo
são os lugares em que vamos
construindo o ‘nós com Deus’,
o ‘nós com os demais’, o ‘nós
com a terra’ (...), por isso não
podemos seguir dando as cos-
tas à nossa realidade, aos nos-
sos irmãos, à nossa mãe terra”.
Afirma que “nossos centros
educativos são um canteiro,
uma possibilidade, terra fértil
que devemos cuidar, estimular
e proteger; é uma terra fértil
sedenta de vida”. “Hoje a vocês, a mim, a todos,
se nos pede urgentemente que nos animemos a
pensar, a buscar, a discutir sobre nossa situação
atual (...) respondendo a duas perguntas: Para que
nos necessita esta terra? Onde está teu irmão?”
(discurso no encontro com os educadores, Quito, 7
de julho).

‘A evangelizar com alegria a sociedade civil,
desde a experiência de “ser casa, isto é, a partir
da experiência da vida familiar”. Rememorando
Santo Inácio, recordou que “o amor se mostra mais
nas obras que nas palavras. Por isso, amemos à
sociedade mais nas obras que nas palavras!” Da
mesma forma, “o amor sempre se comunica, tende
à comunicação, nunca ao isolamento”. No âmbito
familiar as pessoas recebem valores fundamentais
que são o amor, a fraternidade, o respeito mútuo
que se traduzem em valores sociais essenciais: “a
gratuidade, a solidariedade e a subsidiariedade”.
Assim, “numa democracia participativa, cada uma
das forças sociais (os indígenas, afro-equatorianos,
as mulheres, as organizações cidadãs e quantos
trabalham pela comunidade nos serviços públicos)
são protagonistas imprescindíveis nesse diálogo.
Não são espectadores”. “A Igreja também quer
colaborar na busca do bem comum, desde suas
atividades sociais, educativas, promovendo os
valores éticos e espirituais, sendo um signo
profético que leve um raio de luz e esperança a
todos, especialmente aos mais necessitados”
(discurso no encontro com a sociedade civil, política
e econômica, Quito, 7 de julho).

‘A evangelizar com alegria desde a gratuidade
com que Deus nos elegeu. Desde a mirada de Maria,
discípula (“faça-se em mim”) e missionária (“façam
o que Ele lhes diga”), devemos manifestar a
“gratuidade de Deus”. “Religiosas, religiosos,
sacerdotes, seminaristas, todos os dias, voltem,

façam esse caminho de retorno à gratuidade com
que Deus lhes elegeu”, “não caiam no ‘alzheimer
espiritual’, não percam a memória, sobretudo a
memória de onde Deus os chamou, não se esqueçam
de suas raízes”. Se vivemos esta gratuidade,
teremos duas atitudes: a primeira atitude é o
serviço: “Deus me elegeu, me chamou (para que?):
para servir gratuitamente”; a segunda atitude é o
gozo e a alegria: um presente que  Deus “nos dá se
lhe pedimos e se não nos esquecemos destas duas
colunas de nossa vida sacerdotal e religiosa, que
são o sentido de gratuidade, renovado todos os dias,
e de não perder a memória de onde Deus me
buscou”. (discurso no encontro com religiosas/os,
sacerdotes e seminaristas, Santuário El Quinche, 8
de julho).

Quero dizer ao final desta pequena crônica-
testemunho: Obrigado, Senhor, por tanto amor e
alegria que vivemos no Equador e em toda América
do Sul com a visita do papa Francisco. Ajude-nos a
ser firmes no compromisso de “evangelizar com
alegria”.

Presidindo a missa

Atenção aos mais simples
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          A maranhense Ir. Josilene da
Rocha, missionária do Instituto do
Divino Zelo nos conta sua vida em
Camarões, junto à comunidade de
Elogbatindi, onde falta quase tudo
e onde ainda muita gente passa
fome. Sua compreensão e visão de
ser missionária resume todo seu
trabalho. Diz ela:  “Para mim ser
missionaria é deixar o coração se
dilatar a cada novo dia para
encontrar Deus, e provar seu amor
e sua ternura com os mais simples
e pobres, viver e amar em  Deus
e com Deus sem reservas, pois é
Ele que me sustenta e me diz a
cada instante: não tenhas  medo,
pois eu  estarei  sempre com
você”. Eis seu testemunho:

Javé disse a Abraão: “sai de tua terra, do
meio do teus parentes e da casa de teu pai, e vai
para a terra que eu te mostrarei.(Gn 12,1).Foi
acreditando nestas belas palavras da Bíblia que no
dia 24 de março de 2014, deixei as terras latino-
americanas para partir  em direção das terras
africanas, tendo como país de destino  a República
dos Camarões - África Central e lugar de missão o
povoado  d’Elogbatindi.  No dia 25 de março de 2014,
cheguei ao aeroporto de Douala, onde as minhas
coirmãs: Nivanda, Corazón e Agnes me esperavam.
De Douala partimos para o povoado de Elogbatindi 
que fica umas duas horas de distância de Douala.
Eu tinha a sensação de estar vivendo um grande
sonho, de estar  em terras africanas, mas era a mais
pura verdade e eu me sentia muito feliz. Finalmente
chegamos a Elogbatindi, minha nova  comunidade
religiosa e meu novo lugar de missão. Era tudo escuro
e as  irmãs me disseram que já  fazia mais de 15
dias que não havia energia. No princípio, a saudade
era muito forte, mas me sentia consolada por Deus
que jamais me abandonou.  E assim  os dias e meses
foram passando  rapidamente. Apos três meses de
estudo da língua francesa  em Yaounde, capital de
Camarões ficou mais fácil a comunicação com as
pessoas.

Elogbatindi  é um povoado  muito pobre onde
falta de tudo  e principalmente o necessário para
se viver uma vida digna, que implica em
alimentação, saúde, habitação, educação em todos
os sentidos, saneamento básico, vestuário, etc..  O
clima  é   tropical. O calor é forte dia e noite durante
quase todo ano, exceto no período de chuva

(setembro e outubro) no qual é altíssima a taxa de
umidade.  A  maioria da população vive sem
eletricidade, em habitações pobres, sem água 
encanada, e algumas pessoas precisam caminhar
durante horas em busca da mesma. As crianças têm
alimentação deficiente,  a maioria  delas faz uma
refeição por dia. Em termos de saúde no único posto
de saúde, que dizem ser público, as pessoas tem
que pagar  para serem atendidas e as condições
são  bem precárias.

No que diz respeito a educação, nas escolas,
tambem ditas públicas, quem não paga fica sem
estudar.  Atualmente muitas   pessoas generosas e
solidárias contribuem para que muitas crianças e
jovens possam frequentar a escola através do
“Projeto Adoção à Distância”. Hoje  temos  138
crianças adotadas. É uma grande ajuda para as
crianças, adolescentes e jovens necessitados,
juntamentes com seus familiares.  Fazemos  contato
com os “padrinhos e madrinhas  três vezes por ano:
Páscoa, Natal e no início do ano escolar.

Em alguns períodos do ano a situação é
particulamente  muito crítica. As crianças  sentem
muita fome, os adultos adoecem  e se sentem
pequenos e limitados diante de tanto sofriemento.
Neste povoado há a cultura do poligamia e muitas
mortes de homens e mulheres estão ligadas a esse
fator.

A cultura do povo camaronaês é  muito rica
e belíssima, mas muito complexa. Exige de nós,
amor, atenção, compreensão, respeito e muita
paciência.

Camarões: um coração se dilata para viver
a ternura de Deus no dia a dia com o povo

Ir.Josilene (à esquerda) Ir. Corazón e Ir. Agnes
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NOSSAS ATIVIDADES

Alguns jovens todos os sábados  trabalham
no nosso  campo  e no jardim. Os mesmos são
uma grande ajuda para a comunidade, e apren-
dem  ter consciência do trabalho como dignidade
da pessoa. Oferecemos tambem a formação hu-
mana e espiritual. A cada mês se dá uma pequena
ajuda financeira para adquirirem  lanche ou ma-
terial escolar. Toda quarta-feira  as meninas e
jovens  vem praticar  artesanato   e também re-
cebem formação humana e espiritual. Todo sába-
do, uma irmã dá formação para os coroínhas da
paróquia. Toda a semana, duas mulheres vem para
o trabalho de  corte e costura. É uma forma de
arrecadarem algum dinheiro para a família.

ANIMAÇÃO VOCACIONAL

Uma irmã se  encontra com jovens em nossa
comunidade para o acompanhamento vocacional e
orientação.  Com uma programação anual, ela visita
as escolas e paroquias  da região. É um trabalho
muito arduo pelas distâncias e o calor mas se faz
com muito amor, pois este e o nosso carisma: rezar
e trabalhar pelas vocações. No tempo pascal em
comunhão com o Dia Mundial de Oração pelas
Vocações se realiza um encontro vocacional  com
os jovens e adolescentes das paróquias mais
próximas.  O FESTIVOC  como é chamado    inicia
sempre na sexta –feira à tarde e termina no domingo
com a missa do  Bom Pastor. Em 15 de agosto de
2014  inauguramos  neste povoado uma obra social
na qual acolhemos   principalmente  criancas órfãs
de zero a três anos ou aquelas que se encontram
abandonadas.

A  PARÓQUIA

Fazemos parte da Paróquia Nossa Senhora
Imaculada Conceição pertencente a  diocese de

Kribi, que fica distante deste
povoado uns 40 minutos. A paróquia
funciona de maneira muito
precária. Não ha uma organização
paroquial e pastoral. A  maioria  das
vezes temos uma única missa no
domingo.  A catequese  prepara
crianças e adolescentes durante
dois meses para receberem os
sacramentos da iniciação cristã ;
quando tem alguma solenidade
como :  Sábado Santo, Pentecostes
e  Assunção de Nossa Senhora  eles
fazem  a 1°  comunhão  ou são
batizados.

Atualmente a nossa comu-
nidade á formada por mim  Ir. Josi-
lene da Rocha, (brasileira),  Ir.
Corazón Angayon, (filipina),  Ir.
Agnés Nyirahabyarimana, (ruande-

sa)  e Ir. Giji Josephe, (indiana).

ALEGRIAS

Perceber  que apesar de todas as dificuldades deste
povo,  são pessoas muito felizes e isso  é muito
visível quando elas nos cumprimentam  com um
olhar sereno e um belo sorrriso no rosto e nos
chamam carinhosamnete de Ma Soeur ou seja,
minha Irmã. Realmente elas tem toda razão pois
somos todos irmãos e irmãs, não importa a raça,
cultura, língua ou religião.

DIFICULDADES

O calor forte dia e noite  e os  insetos que
picam e causam muito mal à saúde.  Perceber que
principalmente crianças e jovens passam fome  e
nao tem o que comer.

Onde você se apoia para vivenciar sua fé?
“Em Jesus Cristo, através  da Eucarisita,  na  oração
pessoal e comunitária, na leitura espiritual,  no
diálogo fraterno  com as pessoas”.

Crianças da creche

Ir.Josilene com os jovens
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A preocupação com a formação missionária
dos futuros padres foi tema de debate no 2º Con-
gresso Missionário Nacional de Seminaristas, rea-
lizado de 9 a 12 de julho, em Belo Horizonte (MG).
Estiveram presentes 310 pessoas, sendo 268 se-
minaristas. O bispo auxiliar de São Luís (MA), dom
Esmeraldo Barreto de Farias foi um dos
palestrantes indicando os desafios que a Missão
aponta para a formação dos missionários padres.

O bispo enumerou pelo menos dez situa-
ções que a Missão coloca como exigência para a
formação dos futuros padres. Uma dessas exigên-
cias é a passagem de “um missionário como aque-
le que sabe, determina e vai levar para o missio-
nário discípulo-testemunha do encontro com Je-
sus Cristo”.

“Há quem chegue a territórios de missão
preocupado em levar muitas coisas para colocar
na cabeça do povo, sem saber que aquele mesmo
povo é sujeito da missão, tendo cultura e vivência
eclesial própria”, disse dom Esmeraldo.

Outra exigência, de acordo com o bispo, é
passar de um missionário que “trata os pobres
como objeto de
sua ação pasto-
ral” para um
missionário que
“acolhe os po-
bres como pre-
sença viva de
Jesus e como
sujeitos de sua
história e mis-
são”.

Dom Es-
meraldo cha-
mou atenção
também para o
desafio que o

missionário tem de superar a tentação de “exigir
certos direitos e de ser reconhecido” por cumprir a
missão. “Isso mata a vida de um missionário”, dis-
se. O missionário, segundo o bispo, deve viver a
gratuidade “oferecendo a própria vida”.

O conferencista apontou ainda, como desafi-
os da Missão, a necessidade de o missionário deixar
de ser um “fazedor de coisas” para contemplar mais
a ação de Deus nas pessoas. Enfatizou a importân-
cia de o missionário presbítero valorizar o
protagonismo dos leigos/as e dos pobres, além de
“não se colocar como centro da missão”, mas que
aprenda a “formar comunidades ministeriais,
missionárias, solidárias e celebrantes do Mistério
Pascal”.

O bispo manifestou sua preocupação quando
o seminarista se fecha à formação oferecida pelo
seminário. Comparou esta atitude como alguém que
se veste com uma capa plástica para tomar banho
“e não se deixa encharcar”. Ele condenou os que
aconselham os seminaristas a terem esse compor-
tamento. “Isso é um crime para a formação dos
presbíteros”, disse.

Segundo o palestrante, que é presidente da
Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Coo-
peração Intereclesial da CNBB, a causa missionária
deve ser a primeira de todas as causas. “Toda reno-
vação da Igreja deve ter como alvo a missão a fim
de não haver uma introversão eclesial. É a missão
que quebra as estruturas caducas”, sublinhou.

Dom Esmeraldo encorajou os seminaristas a
não terem medo e confiarem na ação de Deus.“Esta
história [de José do Egito] nos mostra como Deus
guia nossa vida e a história do mundo. É Deus que
diz: ‘Não tenhas medo. Eu vou contigo’”. Segundo
o bispo, a vida do missionário “é vida de quem en-
frenta dificuldades e conflitos”, mas não é neces-
sário ter medo porque “é o Espírito Santo quem nos
guia”.

    Seminaristas debatem em Congresso
          a postura missionária frente
            às necessidades da Igreja

Celebração do encerramento do Congresso

Dom Esmeraldo
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O presidente da Comissão Episcopal para a
Amazônia da CNBB, cardeal Cláudio Hummes,foi um
dos palestrantes do Congresso. Afirmou que a Igre-
ja precisa sair para ir ao encontro das pessoas e
anunciar-lhes o evangelho. “É vital que a Igreja saia
para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lu-
gares, em todas as ocasiões. A alegria do Evangelho
é para todo o povo”, disse.

 De acordo com o cardeal é  preciso ir ao povo
“com coragem e sem repugnância”. “Não basta lan-
çar a Palavra de Deus da janela da casa paroquial. É
preciso sair, ir a campo. Tomar a iniciativa e ir, fará
você se sentir feliz”, afirmou.

Segundo o palestrante, é preciso colocar to-
dos os agentes pastorais em constante estado de
saída. “O papa Francisco fala de uma Igreja em sa-
ída, não uma Igreja sentada em casa. Um cristão
em saída, bispos e padres em saída, seminaristas
em saída. Em casa o seminarista já fica sentado,
fica gordo”, disse dom Cláudio, provocando risadas
dos congressistas. “O papa não diz uma ‘intimidade
sentante’, mas itinerante”, completou.

Recordou que o papa Francisco propõe uma
reforma “grande e profunda” na Igreja e recordou
suas palavras quando foi eleito: “sonho com uma
Igreja pobre para os pobres”. “A reforma defendi-
da pelo papa é transformar a Igreja numa Igreja
missionária e, consequentemente, capaz de gritar
e de denunciar as injustiças”, sublinhou o cardeal.
“Não tenham medo de serem profetas”.

Próximo de completar 81 anos, dom Cláudio
falou com entusiasmo de suas visitas às várias
dioceses da Amazônia. “Quando a gente vai para a
Amazônia, a gente tem que arregaçar as mangas e,
quando volta, chega feliz em casa, com cheiro das
ovelhas”, afirma. Aos padres deixou um recado: “Pa-
dre, quando estiver desanimado, saia, levante-se,
vá em direção às periferias, ao povo sofrido, ouça o
que ele dirá e aqueça seu coração, assim como Je-
sus aqueceu o coração dos discípulos de Emaús”.

Antes de ser pastor e semeador, o padre é
chamado a ser pescador. Essa foi a tônica da confe-
rência proferida pelo teólogo padre Estêvão
Raschietti  aos participantes.

De acordo com o teólogo, a primeira missão
do padre é ser pescador. “O ministério ordenado
não cabe antes na categoria de pastor, mas primei-
ramente naquela do apóstolo, ou seja, do anunciador
do evangelho e ‘fundador’ de Igrejas”, explicou.

Padre Estêvão lembrou que Jesus chamou pes-
cadores e não pastores e que “pescar gente signifi-
ca salvar vidas”. “Para Jesus a pesca é para resga-
tar todos para a vida, não apenas para Israel, mas
uma multidão. A pesca, se feita por conta, não apa-
nha nada. Só na Palavra de Jesus e na direção que
ele indica, será abundante”, disse, citando a pas-
sagem do evangelho que mostra Jesus convidando
os apóstolos a lançarem a rede no mar.

Em sua conferência, o teólogo desenvolveu o
tema “A missão ad gentes no ministério do missio-
nário presbítero”. Mostrou que a missão possui três
âmbitos: o pastoral, que acontece junto aos cris-
tãos militantes; a nova evangelização, que ocorre
no ambiente laico da sociedade secularizada e ad
gentes, que é o âmbito religioso, social e cultural,
isto é, junto aos não cristãos e aos povos.

Para o missiólogo, as imagens de pastor, se-
meador e pescador podem ser associadas, respecti-
vamente, a esses três âmbitos da missão. Ele lem-
bra que é preciso articular o pastor com o semea-
dor e com o pescador, considerando que a missão é
uma só tanto na comunidade quanto na sociedade
e no meio dos povos.

“Sem uma adequada pastoral missionária, te-
remos uma missão colonizadora. Sem uma ação
evangelizadora na sociedade secularizada onde vi-
vemos, teremos uma missão alienada e sem uma
generosa missão além-fronteiras teremos uma mis-
são fechada”, advertiu.

Dom Hummes: é
preciso ir ao povo
com coragem e sem
repugnância

Dom Hummes

     Primeira missão
     do padre é ser
          pescador

Pe. Estevão
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A preocupação com a formação missionária,
levou as Pontifícias Obras Missionárias do Brasil a
apoiar iniciativas para uma maior especialização dos
sacerdotes e religiosas  na condução de estratégias
e organizações no trabalho junto às dioceses, bem
como uma visão universal da missão  Ad Gentes.
Com a finalidade de uma maior eficiência no traba-
lho missionário nas dioceses, seis sacerdotes brasi-
leiros participaram de encontro de convivência e
formação missionária, promovido pelo Secretaria-
do Internacional da União Missionária  e realizado
no Centro Internacional de Animação Missionária em
Roma. Foram acompanhados pelo padre Vito Del
Prete, secretário internacional da União Missionária
e diretor do curso.

“Missão mais além” foi a motivação deste
encontro, por 10 dias, que pretendeu construir uma
consciência voltada para a missão nas dioceses e
troca de experiências,com outros missionários de
países nitidamente missionários.

Participaram os sacerdotes Jomelito Ferreira
de Melo, da arquidiocese Brasília; João Batista da
diocese de Niterói; José Carlos da Cruz da diocese
de Ji-Paraná; Antônio Maurílio de Freitas, da diocese
de Caratinga; Antônio Lopes de Lima, da diocese de
Limoeiro do Norte e Rodrigo Schüler de Souza, da
diocese de Osório.

Realizaram essa experiência com outros mis-
sionários de língua portuguesa, de Angola,
Moçambique, Timor Leste, Guiné Bissau, Cabo Ver-
de e Portugal. Foram 26 padres e uma religiosa. A
finalidade do encontro foi oferecer aos sacerdotes
momentos de convívio, partilha e formação
missionária, para contribuírem com mais  eficiên-
cia no trabalho de cooperação missionária que lhes
foi confiado pelo bispo, em suas dioceses.

O curso contemplou momentos de formação

com diversos assessores. Entre eles estava o padre
Antônio Fernandes que tratou sobre a missão ad gen-
tes, do Vaticano II à Evangelli Galdium e padre
Riyszard Szmydki, que falou sobre a Pontifícia Obra
da Propagação da Fé. A doutora Jeanne Baptistine,
secretária internacional da IAM, apresentou a Obra
da Infância Missionária.

Também foram apresentados temas como Mis-
são e Diálogo num mundo multicultural e
plurireligioso e Interpelações atuais da Missão.  Os
sacerdotes fizeram uma visita a Assis, terra de São
Francisco e  rezaram missa na Basílica de São Pedro
e nas catacumbas, onde celebravam os primeiros
cristãos.

Desde o primeiro momento, os padres brasi-
leiros trocaram experiências e  refletiram sobre a
caminhada missionária da Igreja no Brasil e seus
desafios referente à  missão ad gentes. "Nos senti-
mos representando todos aqueles que assumem a
coordenação da animação missionária em nossas
dioceses. Essa experiência com certeza nos ajuda-
rá a manter mais ligações com nossos irmãos de
outros países e também na contribuição e  anima-
ção de nossas dioceses do Brasil," disse padre Rodrigo
Schüler de Souza, da diocese de Osório.

“Participar aqui no Centro Internacional de
Animação Missionária em Roma, de um curso de
missiologia com outros sacerdotes e religiosos, que
em seus países também vivem a dimensão
missionária, foi uma riqueza para minha formação
missionária. Pretendo quando regressar ao Brasil,
socializar a experiência e os conhecimentos adqui-
ridos neste curso, nos meus serviços pastorais na
diocese em que estou em missão,” testemunhou pa-
dre Jomelito Ferreira de Melo, da arquidiocese
Brasília, mas que hoje atua em Roraima.

  Cooperação missionária nas dioceses,
  foi tema de especialização em Roma

Missionários brasileiros e estrangeiros no curso em Roma


