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República Centro Africana pede socorro
O Missionário mineiro, comboniano,

Pe. Everaldo de Souza Alves está traba-

lhando na República Centro Africana, des-

de 2009. São cinco anos de dificuldades e

agruras. Neste momento, há uma guerra

interna entre os rebeldes que tomaram o

poder e as forças do povo. A tolerância e

a solidariedade são os marcos da ação

missionária. (pág.6)

Pe. Everaldo com grupo de crianças

CEBs seguem passos
  do Papa Francisco

Amazônia recebe mais missionários
   O Regional SUl I da CNBB enviou mais três religiosas e um sacerdote
                            para a região amazônica (pág.3)

Mais de quatro mil pessoas participaram do
13°Eclesial das CEBs em Crato, Ceará.
                    (pág. 4 e 5)

O ano de 2014 promete ser mais
missionário com grandes passos para a
conscientização dos mais comprometidos
com o Evangelho.

Seguindo a orientação de Francis-
co, são realizados eventos significativos
para a retomada da caminhada da fé.
Também pulsa forte o coração dos que
desejam optar por uma vida missionária
fora do nosso país, em regiões ainda ne-
cessitadas de evangelização. Exemplos de
missionários fervorosos não faltam. Nes-
ta edição, vamos analisar a situação des-
tes nossos irmãos e irmãs, em diversas
partes do mundo. Oxalá mais pessoas ve-
nham engrossar as fileiras destes nossos
evangelizadores! O editor.

Pra começo de conversa
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Hola!!! Sou brasileira, nordestina, da Congregação
das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Sou
missionária na Venezuela há 8 anos Somente hoje
consegui abrir o Jornal. Fiquei contente. Parabéns
pelo trabalho.
 Ir. Veranilde Sá

Senhor Editor!
Com muita alegria recebi o jornal dos Parceiros das
Missoes. Obrigada! Isso nos faz muito bem e nos dá
forças para continuar a missão aqui nas Filipinas.
Tivemos muitas dificuldades nas nossas
comunidades e com os nossos assistidos, mas gracas
a Deus tudo ja está passando. Obrigada pelas
orações de todos. Um grande abraco!
 Ir. Lazara, MC

BRASIL

Editor!
Obrigada pelo envio do Jornal Parceiros das Missões,
do mês de dezembro Como sempre, veio bem
recheado de ricas experiências missionárias. Cada
vez que o recebo e leio me reaviva as experiências
dos bons anos de missão, que vivi em Guiné-Bissau.
Ir. Elsa

COSTA DO MARFIM

BRASIL

Adoro ler o jornal, me dá mais coragem pra sair e
anunciar o reino de Deus. Obrigada por tudo.
Obrigada por sua missão em partilhar conosco tantas
riquezas. Que a ternura deste tempo Litúrgico
Ilumine seu coração. Abraços.
 Ir. Diva.

Obrigada. me encanta o Jornal Parceiros das
Missoes.E uma boa ideia partilhar a vida e missáo
que realizamos como missionários brasileiros em
outra terras. Felicidades e Deus abençoe!!! Um
abraço bem missionário desde Bolívia a quatro mil
metros de altura sobre o nivel do mar, junto ao
povo quechuas Com carinho!
 Ir. Odete Cardoso, MSSpS

Parabéns à equipe redatora do Jornal Parceiros das
Missões. Fico feliz de receber tanta informação
consoladora, vendo jovens se abrindo aos horizontes
missionários!
Seja na África, Oriente, América Latina... onde
houver a pessoa humana será sempre terra de
missão!
Com alegria, partilho com outras pessoas este
informativo das POM.
Ir. Rosinha Pereira, RSCM.
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VENEZUELA

FILIPINAS

BRASIL

Escrevo para comunicar minha nova direção de
email. Agora os superiores me enviaram para
cooperar na missão em Santa Clara (Ocidente da
Ilha de Cuba). Saiba que continua a proposta da
sua visita entre nós.
Conte com as nossas orações e Feliz Advento.
Fraternalmente em Jesus e Maria.
Frei Messias

CUBA

frmessias@obistclara.co.cu

BOLÍVIA

Caros amigos e irmãos da POM e CCM
Desejo a todos um feliz e santo Natal e que no
ano que se inicia continuemos parceiros da
missão, que nos foi confiada pelo Senhor Jesus.
Abraço fraterno e sempre unidos na missão e
pela oração.
Rosani Campos

BRASIL

Aqui é da Costa do Marfim
Feliz de receber o jornal Parceiros das missões.
Um Advento fecundo.
Um Natal solidário e de muita paz!
Prometo lhe enviar fotos atualizadas. Teremos
uma Assembleia no final de dezembro. Fotos
atualizadas virão.
Ir. Fátima (Claretiana)

Um Ano Novo com muita paz, amor e fraternidade
Abraço.
Rai

MOÇAMBIQUE
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No domingo, 26 de janeiro, na Catedral da
Sé, foi celebrada uma Missa de envio de três religi-
osas que partiram em missão para Amazônia pelo
Projeto Missionário entre os Regionais da CNBB  Sul
1 (São Paulo) e Norte 1 (Norte do Amazonas e
Roraima).Foram enviadas as Irmãs: Isabel Patuzzo,
da Congregação Missionárias da Imaculada – PIME;
Julia Maria Peccim, dominicana de São José Ilanz e
Luiza Ferreira da Silva, da Congregação Sagrada
Família de Bordeaux. Também o Pe. Fabiano de Sou-
za Pereira que integrará a equipe. A missa foi presi-
dida pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo, dom Odilo
Pedro Scherer e concelebrada pelo Presidente do
Conselho Missionário Regional (Comire), dom Vicente
Costa, além de outros sacerdotes.

O Projeto Missionário Sul 1 – Norte 1 foi cria-
do em 1994, pelos Bispos do Estado de São Paulo,
para colaborar com as igrejas na Amazônia. A Con-
ferência dos Religiosos/as do Brasil (CRB) do Estado
de São Paulo, adere ao Projeto, através da comuni-
dade intercongregacional. Desde então, foram en-
viados mais de 70 missionários e missionárias entre
padres, religiosas e leigos que doam, pelo menos,
três anos de sua vida para a missão na Igreja da
Amazônia.

Nesta mesma missa, a Arquidiocese de São

Paulo também enviou um padre para a missão na
Amazônia. Padre Fabiano de Souza Pereira que atua
na Paróquia São José Operário, bairro Vila Nova
Galvão, Setor Jaçanã da Região Episcopal Santana.
O Padre Fa-
biano, tem
40 anos, é
natural de
São Paulo,
pertence ao
clero secular
da Arquidio-
cese de São
Paulo e foi
ordenado sa-
cerdote há
três anos.

Mais missionários para a Amazônia

(Renato Papis)

A Regional da CNBB Sul 1 enviou mais
quatro missionários para a a Regional
Norte ((Amazônia e Roraima). No dia 4
de fevereiro passado, embarcaram rumo
a Tabatinga,  no Amazonas, para um perí-
odo mínimo de três anos.

As religiosas missionárias.

Pe. Fabiano

Partiu para Moçambique, no último dia 31 de ja-
neiro, para a localidade de Cuamba, a missionária boli-
viana, radicada no Brasil, Ir. Mariluz Montoya, da Con-
gregação das Irmãs de Santa Maria Madalena de
Postel.Vai juntar-se a outras três irmãs brasileiras que
lá trabalham: Ir.Fátima Semim, Ir. Conceição Gomes e
Ir. Leila da Silva.

Ir. Mariluz, natural de Santa Cruz de La Sierra, na
Bolívia, fez seus votos há 17 anos. É de uma família
religiosa de sete irmãos. Na Bolívia dedicou-se à pasto-
ral nas paróquias. Depois veio ao Brasil e daqui  foi
trabalhar em Moçambique, por dois anos. Retornou e
agora ficará mais dois anos. Sua vocação emergiu do
trabalho social que realizava na periferia de sua cidade
natal. Daí, sentiu a necessidade de engajar-se num pro-
jeto mais profundo, como religiosa. Diz ela que a mise-
ricórdia de Deus se manifesta e  se realiza de diferen-
tes maneiras. Cabe a cada um de nós tentar descobrir

os  sinais de Deus. Para ela, foi trabalhar em
missão.

Aqui no Brasil, trabalhou em São Paulo e
em outros Estados da Federação. Desejamos a
ela sucesso na nova missão.

Ir. Mariluz, pela segunda vez, parte para Moçambique

Ir. Mariluz
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Delegações vindas de todos os cantos do
Brasil e representantes de outros países estiveram
reunidos no 13º Intereclesial de CEBS, de 7 a 11 de
janeiro de 2014, em Juazeiro do Norte, diocese de
Crato que completa este ano, o seu centenário. O
evento reuniu pessoas de todas as idades, algumas
com longos anos de caminhada, outras apenas
começando. Foram mais de 5 mil participantes,
entre delegados, convidados e colaboradores.
               Irmã Tea Frigerio, assessora das CEBs e
membro da equipe de reflexão do Centro de Estudos
Bíblicos (CEBI), destaca a importância da realização
do Intereclesial na terra do padre Cícero. “Aqui se
encontram duas realidades fortemente
significativas para a Igreja do Brasil: a religiosidade
popular que sustenta a vida do povo nos seus
sofrimentos e as CEBs, mandacarú que resiste como
modo de ser Igreja”, destaca a religiosa. “Esses

dois braços do povo brasileiro expressam duas
maneiras de viver a fé: a Romaria de padre Cícero
dá voz à fé do povo pobre e excluído e as CEBs
que fazem memória de um jeito diferente de ser
Igreja. Estes dois braços se encontraram para se
fortalecer e se enriquecer reciprocamente”,
afirma.

Uma das referências na reflexão teológica
da América Latina, Frei Betto, lembra que “as
CEBs, quando estavam muito vivas e apoiadas pela
hierarquia da Igreja, nos anos 70 e 80, provocaram
o crescimento de fiéis católicos. Depois que houve
a vaticanização da Igreja na América Latina, com
João Paulo II, as CEBs se fragilizaram, a Igreja
começou a se encher de movimentos e os fiéis
começaram a migrar para as igrejas evangélicas”,
argumenta. “Está provado historicamente que
quanto mais CEBs, mais fiéis e quanto menos CEBs,
menos fiéis”, complementa.

Sobre a dimensão ecumênica das CEBs, frei
Betto observa que hoje, aparentemente, essa
dimensão aparece menos. Contudo, o teólogo
ressalta que nas CEBs que ele conhece tem gente
do candomblé e até gente que não tem fé, mas
gosta de frequentar a comunidade. “As CEBs são
muito mais interreligiosas do que ecumênicas.
Agora, é verdade que há uma dificuldade com os
evangélicos que não se ligam às CEBs, a não ser os
das igrejas históricas. Tem muitos fiéis das igrejas
protestantes históricas que estão muito próximos
das CEBs, nos centros de estudos bíblicos, no
Movimento Fé e Política e no próprio Intereclesial”,
ressalta frei Betto.

O assessor das pastorais sociais do Regional
Noroeste da CNBB, padre Luiz Ceppi, avalia que
após a 12ª edição do Intereclesial realizada em
Porto Velho em 2009, as CEBs conseguiram uma
plena comunhão com a Igreja. Até um documento
oficial da Igreja sobre as CEBs saiu. Este é um dos

CEBs voltam a ter força na Igreja

Frei Beto

Participantes levando a cruz
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resultados.
Para ele que foi coordenador do 12º

Intereclesial, o desafio hoje é a convivência entre
a experiência das CEBs e as novas comunidades que
surgem. “Não se trata de ver quem é melhor, mas
qual é o sentido. Para nós, CEBs é uma célula viva
da Igreja através da escuta da Palavra, da comunhão
com os bispos, da comunhão com a Igreja e
sobretudo, dessa ligação profunda entre fé e vida.
As Novas Comunidades são experiências de
carismas, mas não de uma nova Igreja. Por isso essa
confusão. Todo mundo se acha comunidade e se
esquece da capacidade de unir fé e vida”, explica.

Irmã Anette Dumoulin, religiosa belga
que se dedica a acolher os romeiros em Juazeiro
do Norte, defende uma nova formação dos semina-
ristas e padres. Segundo ela, “se o padre não acei-
ta partilhar como pastor no meio do seu povo, as
CEBs vão continuar sofrendo muito. Nós precisa-
mos transformar a formação dos seminaristas para
ter novos tipos de padres, que saibam lavar os pés
de suas ovelhas como Jesus fez. Se os seminários
continuam a formar padres que são chefes, donos,

nós não vamos conse-
guir que as CEBs vivam
a realidade do novo
céu e de uma nova ter-
ra”, argumenta. “O
padre tem que escutar
mais o povo. O Espíri-
to Santo fala pelos po-
bres.
      Novas Linhas

O grupo de
assessores da

articulação Continental de CEB faz reflexões sobre
a realidade social e eclesial com o objetivo de traçar
linhas de orientação para o trabalho das
comunidades.

Ao propor uma análise de conjuntura eclesial,
padre Manoel Godoy, da arquidiocese de Belo Hori-
zonte, apresentou um esquema para debater os ru-
mos da Igreja no pontificado do papa Francisco e
mais além. O teólogo partiu do Concílio de Trento
que, segundo ele, resgatou a Instituição da Igreja
católica, através da “sistematização de um imagi-
nário sócio- religioso, além de resgatar o clero com
a criação dos seminários e enquadrar os leigos”.
Ele explicou que houve uma disputa hermenêutica:
“o Concílio é continuidade ou ruptura? Com o papa
Francisco a concepção de ruptura ganha força, mas
há ainda a ideia muito difundida entre alguns gru-
pos de que as decisões Concílio Vaticano II são
opcionais”.

Medelín foi o Vaticano II da América Latina e
teve como palavra chave, a justiça. “Reafirmou a
Igreja pobre, dos pobres e para os pobres. As CEBs

foram entendidas como maneira privilegiada de
estar com os pobres”, destacou Godoy para e em
seguida, fazer algumas considerações sobre Puebla
e Santo Domingo, conferências nas quais houve uma
substituição do método indutivo pelo dedutivo (par-
tir da doutrina e não da realidade). “A Conferência
de Aparecida resgata o método indutivo, porém de-
pois das mudanças na redação final, volta ao dedu-
tivo”, disse.

O pesquisador explicou ainda que, “nas últi-
mas três décadas, que abarcam os pontificados de
João Paulo II e Bento XVI, a Igreja sofreu um pro-
cesso profundo de desespiritualização que a afun-
dou numa crise similar àquela do período dos papas
mundanos, séculos que antecederam ao Concílio de
Trento”.Isso por que, segundo Godoy, no afã de que-
rer recuperar o terreno, a Igreja Católica fez acor-
dos com forças ocidentais como a aliança entre João
Paulo II e Ronald Reagan, as tentativas frustradas
de um acordo com a China, os acirramentos de âni-
mo entre hindus e católicos na Índia e o proselitismo
católico na União Soviética. “Tais movimentos da
Instituição Católica foram acompanhados por for-
tes ataques às forças mais progressistas da Igreja,
sobretudo no Continente Latino-americano, tendo
como signo os ataques à Teologia da Libertação e às
CEBs”.

O teólogo avalia que estas posições
politizaram a Igreja. “Para tentar dar uma resposta
à desespiritualização fez-se uma aposta nos movi-
mentos em duas frentes distintas: na Europa, joga-
ram-se as fichas em instituições de cunho mais
integralista - Comunhão e Libertação, Opus Dei, Neo-
Catecumenato, Legionários de Cristo e Focolare; no
chamado Terceiro Mundo, apelou-se, sobretudo,
pelos grupos de cunho pentecostal”. Como isso, a
aposta não era mais nas paróquias e congregações
religiosas, mas nos movimentos que começaram a
fazer encontros com a cúpula romana.

Pe.Maonel Godoy

Ir. Anette



TESTEMUNHO6

A situação política e religiosa na Re-
pública Centro Africana está péssima. Gru-
pos armados no poder realizam ações cri-
minosas junto ao povo, aterrorizando as
famílias, roubando e matando pessoas. No
meio deste inferno está um missionário
brasileiro, o mineiro Pe. Everaldo de Sou-
za Alves, dos Missionários Combonianos do
Coração de Jesus. Eis o seu triste depoi-
mento:

“Aproveito destes poucos momentos
de contato com a net para dar sinal de vida.
Pessoalmente me encontro bem na missão
na República Centro Africana (RCA).

Os desafios são grandes. Além da po-
breza, o país esta se afundando cada vez
mais por causa da ação criminosa do grupo
no poder ‘(“ex rebeldes Seleka”) que realizaram um
golpe de estado há mais de 9 meses, mas seus mem-
bros (hoje ditos forças armadas ) continuam a fazer
uso das armas para aterrorizar, roubar, e humilhar a
população sobretudo os cristãos, pois o grupo mili-
tar que está no poder é de predominância muçulma-
na e a maioria deles é originária do Tchad e do Sudão.

Nos últimos meses, a situação se agravou,
porque diante dos abusos dos “militares do gover-
no”, surgiram milicias de autodefesa em todas as
regiões do país, armadas de paus, ferramentas ou
espingardas de fabricação caseira para atacarem os
“homens do poder”.

Os confrontos são sangrentos e quem morre
primeiro são os inocentes que não tem tempo de
fugir. O país vive um começo de guerra civil, com
confrontos devido a razões políticas que se mistu-
ram e agravam devido a perseguições religiosas. In-
felizmente existe hoje um grande ódio entre muçul-
manos e cristãos (sobretudo não praticantes), que
produzem perseguições e mortes todos os dias. Os
muçulmanos se identificam com o poder e os não-
muçulmanos se identificam com as milicias de auto-
defesa.

São mais de mil mortos nos últimos 15 dias e
muita gente fugindo para dormir na floresta ou se
refugiar nas igrejas. Os militares franceses vieram
pra desarmar as milícias armadas, mas os resulta-
dos ainda são insatisfatórios apesar dos belos dis-
cursos feitos pela imprensa francesa. Na minha pa-
róquia (área rural) temos trezentas pessoas refugia-
das e mais da metade da população dorme no cam-
po (plantação) exposta ao frio, mosquitos,
insetos,cobras, etc.

Nossa pastoral é uma pastoral de proximida-
de, solidariedade, e de diálogo procurando enraizar

no coração das pessoas um espírito de tolerância,
de perdão para evitar ações de vingança que preco-
nizam alguns grupos locais. As atividades são redu-
zidas e com pequenos grupos. É um tempo de mui-
tas lamentações, pobreza e carência alimentar. Os
pequenos postos de saúde estão fechados exceto os
da igreja católica e dos organismos internacionais
como cruz vermelha, etc.

Eis ai o contexto no qual nos preparamos pra
celebrar o Natal. Com a esperança cristã, nos faze-
mos próximos dos que sofrem, todos rezamos pela
paz, exortamos os fieis a acolher a Paz que o Meni-
no-Deus vem nos oferecer e a partilhá-la com aque-
les que carregam no coração mágoas e dores que o
mundo não pode apagar, mas que somente Deus pode
transformar em Energia e força para testemunhar
da sua proximidade e misericórdia para com os que
n’Ele colocam a sua confiança.

Agradeço pelas orações e ofertas que as ve-
zes recebemos, mas a inexistência (precariedade)
dos meios de comunicação não nos permite sempre
poder agradecer.

Penso neste momento no gesto de solidarie-
dade que nos veio da Paróquia de Santa Amélia há
alguns meses e outras ofertas que talvez tenham
sido enviadas sem que eu seja informado. Que Deus
vos fortaleça e vos abençoe nos vossos empreendi-
mentos e trabalhos missionários.

Que o Menino-Deus nos de um coração manso
e firme, capaz de amar e de Doar a vida por este
Amor que Vem de um Deus que « esquece » seu
poder para assumir nossa condição humana e nos
dar de novo a Dignidade de filhos e filhas de Deus”.
Pe. Everaldo de Sousa Alves

     As  dificuldades de um missionário
 brasileiro na República Centro Africana

Pe. Everaldo junto à população
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Em visita aos pobres das Filipinas

“A Comunidade das Irmãs Servas de Maria
Ministras dos Enfermos agradece  poder receber  este
jornal que  nos deixa uma alegria muito grande de
saber que no mundo todo há almas que dedicam
sua vida ao serviço dos menos favorecidos.

 As Servas de Maria aqui no Brasil contam com
duas casas: uma aqui  Rio de Janeiro e outra  em
Minas Gerais, em Divinópolis. Aqui no Rio,
contamos com só sete irmãs  e em Divinópolis a
residência tem hoje nove irmãs, e nela está situado
o aspirantado, como preparação das vocacionadas
para passar ao postulantado e ao noviciado. Este,
tem  ainda pequeno numero de candidatas locais,
e o noviciado  da província  é feito  em Cochabamba,
na Bolívia, onde também contamos com hospitais e
casa de anciãos.  Outras casas estão no Peru,
Uruguai e Argentina, onde está a casa provincial.

A ìndia é terra de missão. Centenas de
missionários trabalham, evangelizando junto à
população que é receptiva ao Evangelho. Relata o

Pe. Sebastiãoo Pitz,
missionário brasileiro,
que ficou lá por 10
anos, que as vocações
estão florescendo.
Somente de sua
Congregação que é
dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus
(Dehonianos) são mais
de 50 religiosos, dos
quais mais de 30
padres indianos,

Diz o Pe. Sebastião:
“Eu já deixei a Índia

Florescem vocações dehonianas na Índia
em maio de 2007, mas a pedido do superior geral
de Roma, estou voltando todo o ano, para um
período de um a dois meses para um trabalho na
formação dos noviços e postulantes. Iniciamos a
nossa presença, como Congregação dos Padres do
Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) em outubro
de 1994. Eu estive na Índia de 1998-2007. Foram
10 anos, contando com a preparação. Meu serviço
prestei como mestre dos noviços. Estive dois anos
em Cochin, Kerala e os demais passei em Nambur,
Guntur no estado de Andhra Pradesh. Foi, sem
dúvida , uma experiência muito rica. Formamos uma
comunidade internacional. Atualmente já são mais
de 50 religiosos SCJ dos quais mais de 30 padres.
Destes, dois estão na África do Sul, um nas Filipinas,
um na Indonésia, um vai integrar a nova fundação
da Congregação na China e outros 4 estão fazendo
cursos em Roma.Temos sempre um bom número de
seminaristas nos seminários menores e cerca de dez
postulantes e noviços cada ano”.

Pe. Sebastião

Ministras dos Enfermos com missão no exterior
As irmãs missionárias atuam em

comunidades na África, Haiti e Filipinas
A atividade das irmãs é a mais clássica

do carisma: a assistência aos enfermos nos
próprios domicílios, nos hospitais ou onde o
doente se encontrar. Admitida a diversidade
de facetas neste campo, é sempre o doente o
lugar expresso de sua entrega consagrada e
de seu encontro com o Senhor.

As comunidades de Divinópolis e  do Rio
de Janeiro têm colocado também, nestes anos,
a presença do carisma nas noites sofridas de
muitos doentes assim como nas diferentes
formas de dor nos lares. Nestas cidades, a
promoção vocacional é uma tentativa de
procurar novas operárias do amor e serviço
da dor humana, na medida em que continua a
ser verdade a queixa do Senhor: “a messe é
muita e os operários poucos”.

Visita a bairros pobres das Filipinas
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“A missão é uma grande partilha da fé, por
isso, gostaria de partilhar um pouco de nossos
trabalhos missionários, uma vez que a missão
compete a todos os cristãos, a todas as dioceses e
paróquias, instituições e associações eclesiais (RM.
2). A afirmação foi feita pelo Pe, Durvano Dourado
Porto, da Congregação dos Oblatos de Cristo.(OCS)

Relata o sacerdote que “desde o ano de
2011, nossa família religiosa vem discutindo em
Assembléia, a necessidade de assumirmos a dimen-
são missionária de nossa congregação de um modo
mais intenso e carismático. As missões que vínha-
mos realizando eram esporádicas e tinham como
foco primeiro a divulgação e espiritualidade da
Sagrada Face. Em 2012, após quase um ano de con-
tato e discernimento, realizamos a missão oblaciana
no distrito de Primavera, SP, na diocese de Presi-
dente Prudente. Esta missão tinha como priorida-
de os assentamentos dos sem terra da paróquia.
Visitamos praticamente todas as famílias da zona
rural, cada dia visitando um assentamento, aben-

çoando, cele-
brando e nos
fortalecendo
através da
história da-
quele povo,
povo de
Deus”
           O ano
de 2013 foi
part icu lar-
mente rico
em experiên-
c i a s
missionárias
em toda a re-
gião . Foram
a s s u m i d a s
três experi-
ê n c i a s
missionárias,

cada uma com sua particularidade.
Segundo Pe. Durvano, “ primeira foi realizada

na Paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio do
Pinhal, SP, diocese de Taubaté a pedido do pároco
Pe. Edson Carlos Alves Rodrigues. Esta missão teve
início com os encontros formativos onde os leigos
da paróquia, formada por cerca de 26 comunidades,
a maioria rural, puderam partilhar suas realidades,
se aprofundar na missiologia da Igreja e avançar
para que as dificuldades encontradas pudessem ser
superadas. Além destes momentos formativos e
celebrativos, nossa missão foi marcada pela
convivência entre os padres e religiosos oblatos com
as irmãs de quatro congregações religiosas
femininas, além da presença indispensável dos
leigos. Hoje não conseguiríamos realizar nenhum

trabalho missionário sem a presença de nossos
irmãos e irmãs leigos.

No mês de julho, através do convite do Pe.
Sebastião César Moreira, OCS, nosso trabalho
missionário aconteceu na Paróquia São Cristóvão
em Pindamonhangaba, SP, diocese de Taubaté.
Nossos encontros formativos tiveram início no dia
08 de maio, onde junto às lideranças da paróquia,
fomos a cada encontro nos aprofundando na missão
da Igreja, missão de todos nós, partilhando as
dificuldades e esperanças de cada comunidade.
Como nas outras missões, os leigos, através de
levantamentos de números de casas, ruas, igrejas
não católicas, escolas e postos de saúde, comércio,
pessoas enfermas e outros fatores importantes, tem
contribuído muito para que a missão pudesse chegar
a todos.

Nossa última missão deste ano aconteceu em
terras mineiras, nas cidades de Conselheiro Lafaiete
e Congonhas, MG.  Visitamos várias paróquias e
comunidades, participamos de um programa de
rádio, rezamos o Terço da Sagrada Face com os
devotos e celebramos a Santa Missa.
            Contamos com as orações de todos, para
que o Espírito missionário, que impulsionava Jesus,
possa nos impulsionar no desejo ardente, de cada
vez mais conhecer e amar Jesus Cristo, nos
colocando assim disponíveis a estar onde Ele nos
chama e envia. Verdadeiramente o Espírito Santo é
o protagonista de toda a missão eclesial. (RM. 21).

Quero através do coração sacerdotal de
Jesus, agradecer a todos que se colocaram
disponíveis para que estas missões pudessem
acontecer: aos padres que nos confiaram estes
trabalhos em suas paróquias, a todos meus irmãos
oblatos, as religiosas, oblatos leigos e todo povo
de Deus, que juntos pudemos partilhar a fé, o
alimento, a oração, a vida; a missão renova a Igreja,
revigora a sua fé e identidade, dá-lhe novo
entusiasmo e novas motivações. É dando a fé que
ela se fortalece! (RM. 2)”.

Missões dos Oblatos de Cristo
       em terras paulistas
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Ter um coração aberto para ouvir e respon-
der aos apelos de Deus. Este é o sentimento que se
busca cultivar no coração dos participantes do Cur-
so de Formação Missionária, que este ano chega a
sua 22ª edição. Com o tema central “Paróquia
Missionária: rede de comunidade”, e sob a assesso-
ria do padre José Carlos Pereira, mestre em Ciênci-
as da Religião e doutor em Sociologia, autor do li-
vro “Paróquia Missionária”, se pretende buscar uma
reflexão em torno do atual momento em que se
encontram nossas paróquias, tendo em conta seus
desafios e avanços.

O curso, este ano, assume características par-
ticulares, dando continuidade a uma história que
em seu início começa a ser inscrita por dom Franco
Masserdotti, quando ainda era padre, apoiado pe-
los regionais Nordeste 4 e 5 da CNBB. Por razões
diversas, passam a assumir frente de trabalhos dis-
tintos, cabendo tanto a coordenação do curso de
formação missionária, como o Projeto de Dioceses
Irmãs. Este curso foi estabelecido com a diocese de
Lichinga em Moçambique ao Regional Nordeste 5,
equivalendo ao estado do Maranhão.

Esta edição tem a participação de 60
cursistas, sendo que outros já inscritos ainda estão
sendo aguardados. É um grupo que se assinala por
rostos e culturas bem distintas, oriundas dos esta-
dos do Maranhão, Piauí e Minas Gerais, e composto
de sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas,
com destaque para a presença significativa dos jo-
vens.

Os trabalhos iniciaram, no dia 17 de janeiro
de 2014,  com a abertura Curso por meio da acolhi-
da dos cursistas que ao longo do dia foram estabe-
lecendo suas tendas no Centro Franciscano de Ani-
mação Missionária (CEFRAM) – Bacabal (MA), para
dias de muita partilha de conhecimento e experi-
ências. Este dia foi marcado por um almoço de boas
vindas, assim como na parte da tarde teve início,
através de um frutuoso momento de entrosamento,
animação e apresentação, as atividades para os dias
que seguem. Num momento orante, cada um foi
convidado a deixar-se guiar por Jesus, capaz de
“carregar consigo algo da cruz, e deixar algo de si
nela”. Tal momento foi precedido pela divisão das
equipes, assim como a explicação e atribuição de
tarefas em vista do andamento dos trabalhos.

O grande culminar do dia se deu com a cele-
bração da Santa Missa, presidida por Dom Armando
Gutierrez, bispo de Bacabal e referencial da Dimen-
são Missionária para o Regional Nordeste 5, e
concelebrada por diversos sacerdotes, membros do
corpo de cursistas. A celebração que aconteceu na
Comunidade Nossa Senhora do Rosário, bairro do
Setúbal, da Paróquia Santa Terezinha, em Bacabal,
encerra não apenas o primeiro dia de trabalho para

esta edição do curso, mas conforme as palavras de
Dom Armando, quando “tais dias deve ser para cada
um/uma, não apenas um momento de absorver co-
nhecimento, mas crescer com a escuta da experi-
ência e riqueza de também nós podermos oferecer
algo de nós aos outros. Muito se sonha e espera da
proposta de uma paróquia missionária: rede de co-
munidade, mas antes de qualquer coisa, é preciso
ouvir, nos prepararmos, a fim de se dar as devidas
respostas para estes novos anseios que nos são apre-
sentados”. ( CEFRAM)

Paróquia missionária: rede de comunidade

Pe.José Carlos

Trabalho em grupo

Momento de oração
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As dificuldades que aparecem em um
trabalho missionário são compartilhadas pela
comunidade a fim de encontrar uma solução para
os problemas apresentados. Irmã Davina Muniz
Coelho, da Congregação das Irmãs Missionárias
Capuchinhas enviou relatório das atividades do ano
que passou.

Diz Ir. Davina que “aqui, em Namina,
Nampula, Moçambique estamos tentando caminhar
com todos os homens e mulheres de boa vontade.
Estamos promovendo reforço escolar, artes
manuais, medicamentos e alimentação alternativa.
Também estamos promovendo um curso bíblico
ecumênico. No  dia 08 de Dezembro passado,
celebramos o Dia da Bíblia com algumas igrejas
cristãs com bons frutos para todos.

Relata Ir. Davina: “Quando chega final de
ano começamos a fazer balanços de nossas ativi-
dades. Assim, em relação ao grupo da Saúde Alter-
nativa, fizemos ainda dois encontros; uma para
avaliação teórica e outro para avaliação prática.

Missionárias capuchinhas em Nampula

Em setembro, fizemos avalia-
ção teórica, refletindo sobre
as seguintes questões: O que
eu aprendi? O que eu fiz? Para
quem eu fiz?  Como foram
utilizadoss alguns métodos
populares como  o uso da man-
dioca, a  multimistura, o  xa-
rope e a pomada? Ao final, fo-
ram levantadas as dificuldades
encontradas nesse trabalho.

Este balanço de final de
ano foi muito produtivo, pois,
todas as pessoas presentes
fizeram alguma coisa do que
foi perguntado e também
puderam ajudar alguém. Com
relação às dificuldades, a
maioria concluiu que a
principal foi a falta de
condições financeiras, porque

para fazer xarope precisa açúcar; para fazer
pomada precisa óleo e velas;  para fazer algumas
comidas com a mandioca, como por exemplo bolo,
precisa açúcar, ovos, óleo e coco, o que torna uma
comida muito cara.

Quanto a questão dos medicamentos, houve
uma ideia de que quando alguém precisa de xarope
ou pomada faz-se só o necessário para aquela
pessoa com o pouco que se tem. Também a respeito
da mandioca, viu-se que o bolo não é algo que se
faz todos os dias, mas em ocasiões especiais, mas
a  tapioquinha (beiju) e a farinha pode-se fazer
mais vezes.

Foi mencionado também que a técnica do
uso da colher do soro está a servir muito nas
comunidades e os líderes já são conhecidos e
procurados para emprestá-la.

De uma maneira geral, a avaliação foi muito
positiva e todos se sentem bem animados para
continuar neste ano de 2014.

Atividade com as mulheres

Atividade com jovens


